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GAMARA DOS DEPUTADOS 

;SESSÃO DE •5 DE JULHO DE 1924 
l 

O Sr. Antonio Carlos: .(movtmento àe atten.çito) (*) - Sr. Presidente, 
a Camara acaba tle ouvir a .Jeitura da m ewsagem que lhe dirigiu o Sr. Pre-
sidente da Republica. Em virtude dos termos desse documento, é que eu 
me levanto, impellido pela maior indignação, sentimento sem duvida par-
tilhado por toda a Camara (apoiaào·s; muito bem), para, coresponden· 
óo, aos dictames do meu patri-0tismo, que se confundem com os dos m·eus 
presa.dos collegaJS, apresentar um project0 que ao mesmo tempo assigna-
le a nossa firme solidariedade com o Sr. Presidente da R epublica, a actuaç5.o 
que terá de desenV'Oiver em face dM novas tentaüvas de desordem, a .nossa 
firme confiança, o nosso •decidido propositq de entregar ao seu elevado cri-
terio e ao seu acendrado patriotism-0 os precisos meios para que possa S . 
Ex., combatendo os elementos subversivos, que uma vez mais t entam contrtt 
a ordem publica, assegurar ·á nossa Patria os dias felizes que os interesses 
do Brasil e dos brasileiros não cessam de reclamar. ·(Muito bem; muito bem). 

Apresento, Sr. Presidente, é. con.sidera çã0 da Carnara dos Srs. Deputado:;; 
o segui·nte projecto (!ê): 

Artigo unic-0. E' declarado estado de sitio por 60 dias na Capital F e deral 
e nos Estados do Rio de Janei-ro e S . Paulo, ficando o Presidente da Repu-
blica a.utorizaclo a prorogal-o, a extendel-o a outros pontos do territorio na 
cional e a suspenael-o no todo ou em parte. Rev-0<:am-se as dispo:sições em 
contrario". 

(Muito bem; muito bem). 
Vem á mesa um projecto do Sr. Antonio iCarlo.;i e outros. 
Vem á mesa e é lido ? seguinte 

:rtEQUERIMlllNTO 

:Re11ueremos urgenc1a para 1mmedlata discussa.o e votação do projet:to 
sobre o estado de siUo em varias pontos do territori0 naci-0nal. 

1Sala das sessões, 5 de Julho d e 1924. - Antonio Carlos. - Heitor d.er 
Souza. 

O Sr. Presidente: - O Sr. Deputado Antonio Carlos acaba de apre::itiu-
ta.r um pro.ject0 e um relquerimento de urgencia. 

{*) Não foi revisto pelo orador. 
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O requerimento é o seguinte: 
"R..,queremos urgencia para immediata d iscussão e votação do proJe.:tu 

sobre estado de sitio em varias pontos do tei-ritorio nacional". 
Os senhores que approvam o requerimento queiram levantar-se. (Pausa.) 
Foi approvadú . 
Em consequencia do voto da Camara vou submetter a immediata dis-

cussão unica e votação o artigo unico do projecto n. 64, de 1924. 
O p rojecto é o segui.nte: 

N. 64 - 1924 

Deolara o estado de sitio na Capital F ederal e nos Estados elo Rio- ele Janeiro 
e àe S. Pauto, ficanelo o Governo autoq~ad.o a prorogal-o e a estendel-o 
a outros pontos do territorio nacioT1al. 

(Oonstituição, 63, de 19Z4)_ 

O Congresso Nacional aecreta.: 
Artigo unico. E' decla-rado o estado ·de sitio por 60 dias (ses.senta) na 

Capita.) Federal e n os Estados do Rio de J.aneiro e de .s. Paulo, ficando o 
President·e da R epublica a utorizado. a prorogal-o e a estendei-o a outros pontos 
do t e rritorio nacional e a suspendei-o no todo ou em parte; revogadas as 
.disposições em contraria. 

1 

Sala das sessões, 5 de Julho de 1924. - A . Oarlos. A . Penna Jttni•n. 
Heitor de Souza. - Herqulano de Freitas. - Gi'bertQ .Ameido·. - Raul d\<ll 
Faria. - Osc~ Lo1ireiro. - .A . il.ustregesilo. - uoroastro .Alaxirenga. - • 
Alciàes BaMa. ,...__ Dorval Porto. - Elyseu Guilherme. - Berbert. de aa11 · 
trn . - Euriuu Valle. - 4zvaro RocTia . - Va!Dts de Castro. - Sá .lJ"ilhú, - ·-· 
Btanor de M edeiros. - C,osta Ribeiro. - Otegario Pinto. - ;r. '/Y.laga!hl'le". 
de Almeida. - Agamennon Magalhães. - Eurides Cunha. Manoel Fuilgeu.cio 
- Chermont de Miranda . - Francisco Peixoto. - Bocayuva CJi inha. - .An-
t1iri<es Mactel . .-- Ubw!dlimo fJJ.e Assis. - Basilio de Ma,galhéíes, - ViC<iJÍte 
F. C . P,iragibe . - Manoel SÜty~o. - . Vianna do Gaste/lo , - Adolprw Kon-
der . - IIenrique Borges . - Solidonio L eite. ·- José Roberto . - Ra·uL Mli· 
chado. - Pmto da Rochq.. - Fidelis R e·is. - Tho-niaz Acc·toly, - W . Es-
coba.r. - Oliveira Botelhq. - José Bonifaoto. - Joaquim de Mello. ·- Val · 
domiro de Magalhães. - f!Wii0 de Castro Caso.do . - .Anniba! Freire. - Jolib 
Elysio. - João MangC/Jbeira. J . J. Be,,-nardes Sobrinho. - Alberto Maranhão 
- Tavares Oavaicanti. - .Aug·iisto de Lima. - Ribein"o Gonçalve1r. -· Oa•> 
valho Britto. - Fe'l"reira Lim,a,. - Dom,ingo.s Mascarenhas. - .Antonio 1'1&·· 

checo Mendes. - Eugend.o de Meno . - José AX'!Jes. - Emilio· ;Tardf!m. -
J. Lanwrtine. - PereirQ( Moaayr . - Raul Sá. - Oscar Soares. - J.;yrai 
Castro. - Ayres da Silva . - Pedro Bo.rges. - João Santos. - A.rthur Ool -
lares Moreira. - Olyntho de Magalhães. - João Sim.plklo. - Simões T_,o.pe!. 
- Flores éJ,a Cunha. - ~"lDrQ Ba,rthDl01neu. - Rap7iael Fernandes. - Sal·· 
Zes Junior. - Bento M-lranàa. - Baq·bosa Gonçalv·es. - Pires do Rio. ~ 
Getuli0 Vargas. - João .,Lisbôa. - Thiers Cardoso. - Qctavio Manga1,eira 
- Alfredo Ruy. Annando Burlamaqwi . - Alberto Sarmewto. S·i-niões F'llho. 
- Nabuc0 de Gouvêa. ~ Baptista Liisardo. - Fonseca Hermes . - Maqi·tie! 
Duarte. - Annerico Pei:voto. - Geraldo Vianna. - Pinh eiro Juinior. - Ri-
beiro Junquema . - Lin1Cf-olph10 Oo!loo-. - .Agrippino .A.zevecio. -- Hom-~ru1 
Pires. - Gentil Tavares . - A. Monteiro de Souza. - Ephigenio de SaUe.~. 

- Georgina Avelino. - pomim.gos Barbosa. - .Albuquerque Liborio. - N<>-
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ou:eir'a· íJ>enido. - LafO/)/ette Cruz. - Fiel Fontes. - José de Moraes. ,...,. 
José de F.aria. - Olavo Egyàio de Soiiza A1•anha. - Severiano Marque11. __.: 
Francüico Rocha. - Ro<'úr·igues Machado. - Arthur Lemos. --· F. VaXlacla-
res. - Maria Domingues . - Netson, Oatunda . - Daniel de Mello. - AY-
thur Caeta;n,o. - Joaquim de Salles. - Luiz Gua?1aná . - Augusto Gloria. 
Norival dle Freitas . - Cesar Vergueirº. - Bethencourt da S~lva Filho, ~ .. 
F. Solrtno da Cunha. 

Em .Seguida, é en·cerrada a discussão unica do artigo unlco do projecto 
n. 64, de 1924, declarando o ·estado de sitio na Capital Feder.ai e nos Estados 
do Rio de Janeiro e de ,São IPaul·o, fi·cando o Gove rno a uto•rizado a prorogal-o 
e a estendei-o a outros pontos do terrltorio nacional e annunciada a votação. 

Approvado em discussão unlca o referido artigo unlco do projecto n. 6-!., 
àe 1924 . 

O Sr. Presidente: - Em virtude da urgencia vou submetter á votação 
final <do p!'ojecto n. 64 A, de 1924. 

'EJ' lida e, sem observação, approvada a se.guinte 

RElDACÇÃO 

N. 64 A - 1924 

Redacçiir:J fi1íal do projecto n. ·64, éf,e 1924, dec:larando o estacto de sitio na Oa-
pital Feéleral e nos Estados do Rio de Janeiro e ele Sã!o . Pai~lo, ficando o 
Governo autorizado a prorogal- o e a estendel,-o a owwos pontos <'lo tcrn-
turfo nacional 

O Congresso Nacional decreta: 
Artlgo unico. E' declarado o estado de sitio Pur 60 dias (sessenta) na 

Capital Fe.:teral e •nos >Estados do Rio de Janek0 e de S. Paulo, ficando o 
Presidente da Republic<i: autorizado a prorogaJ- o, a estendei-o a outros pon-
tos do terrltorlo nacion~ .e .a suspendei-o no todo ou em parte; r·evogadai! 
a!! dbposições em contrario. 

Sala das Commissões, 5 de Julho de - 1924. - Oscar Loureiro. - Ribeiro 
Gonçalves. - Joaquim de Mello. 

O SR. PRESIDENTE: - o pr()ljecto vae .ser remettido ao \Senado. (*) 

SESSÃO DE 8 DE JU:LH!O 

O Sr. Adolpho Be1·gamini (para uma explicação vessoal): - SJ:". Pre-
sidente, declarei, por o:ccasião de se approv.ar a acta, que se estiv-esse pre-
sente á sessão uJ.tima, a tempo de poder manifestar-m ·e so'bre o proje<:to, 
immediatame'll.te transformado em lei. dcc.re~ndo o estado de sitio, nãio J.he 
teria dado o meu voto favoravel. 

O •S.R. ANTONIO iCARLo.s: - V. Ex. apresentou ois ;fundamentos dessa 
sua opinião? 

O 1SR. ADoLPHo BE~GAMINI: - E' precisamente o que vou fazer a,gora, 
sl V. Ex. deixar ... 

(*) O projecto foi approvado ·pelo Senado na mesma sessão de 5 de Julho. 
1 
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Medida extrema, o estado de sitio me obriga a refleotir muito antes de 
deliberar 'Pela s,ua concessão. 

Attentatorio do espil·ito das instituições livres no entender de Barraquero, 
que o desejaria banido das constituições democra1Ucais; instituto condemna-
do ·POr La.starria e outros· mestres que o combatem, encontra-se inscrii;>to 
no no·sso Pa·oto Politico para ser u.tilisado em momento de perigo para a 
vida nacional em virtude da gu<irra ou de grave commoção interna . "Quan-

do a segurança da RJe,publica o exi.gir em caiso de a.ggressâo es-
tran:geira ou c1e oommoção intestina" reza o art. 8-0, commoção 

que deve ser grave na ex;pressão do ar-t. 48 n. 15. 
Dl.spens-aiv<il, aJ•ás, seria, Hr. Brtesidente, a advertencla do 1egtsilac1or 

constituinte, em face da equipo.Jencia ·contida na alternativa: aggressão es-
trang<iira ou oomrnoção i,nterna . 

Si com os recursos o·rdinarios e communs, apenas empregados com mais 
severidade e maior energia, fõr poss1vel dominar os sefüciosos ou amo.ti-
na.dos, para os quaes o IC'odigo Penal abre uma excepção no seu aJ:tlgo lZl 
permittindo a ,pr-isão preventiva immediata,, pela 1propria autoridade policial,. 
deve-se 'poupar ao Paiz os abalos decorrentes da suigpensão das garantias 
constitucionaes, que não fioaram á mercê do temor exaggerado decorrente 
de uma arruaça, de uma rebellião circumscr·lpta, de um tumulto de quarteis. 

Essa a lição dos mestres que ·conheço e que se ajuistarn á minha con-
sciencia liberal. 

E' o espírito ponderado
1 

de João Barbalho, grande jurisconsulto, poli-
tico e magistrooo, que aidvertiu ás g<irações que o succe.deram, que o e~taúo 
de sHio .nã-0 podia e niio devia ser concedido com a facilU!a.de e sem cere-
mon!.a com que. se o vae ta~:emlo ·em nossos dias. 

"Que grão de crHerio·, pergunta o mestre, de senso commum 
se poderia, com eff~Ho, aittri'buir a legi>sladores que numa Consti-
tuição tivessem crEJa\io tal providencia, que ê o maior aos vexames 
para os povos e o hplocausto da .JLoord.ade individual e deixassem ao 
GO'verno o arbi.trio a~ usar a. sua vontade desse descommunal poder, 
quer no caso de salvação da !Patria em momento supremo, quer 
tamibe...in f6ra desse e.aso excepcional, em situação na qual bastam as 
,faculdaides ordinarlas da autoridade?" (Const . com. pag. 119). 

Bastando as faculdades prdinarias da autoridade ,para suffocar a desor-
dem, que nenhum simHe, ppr long!nquo·, tem ·com a guerra, é dever pa-
triotfoo não emiprngar a medida extraordinaria e extrema de desastrada e 
ruinosa repercussão dentro {1 fóra do Brasil . 

Em sua mensagem a e:;;ta Camara o egregio Presidente da Repu:J:J.llca 
consi.gna, de modo claro e :qusitivo, que o Governo dispõe de recursos :para 
jugular a maishorca, que af:fli.ge a todos e .perturba a vida de traba!J10 e 
de ordem do prospero e glorioso Estado de .S. Paulo. Parece, portanto, que 
ser.iam e·llif,f.i.cientes os meios ordinarios; só como derraa·efro recurso ê que 
se devia, em bôa doutrina, lp.nçar mão da medida extraordinaria e extrema, 
por isso .que ella 'ê extraordinaria e extrema. 

O SR. ANTONIO IC'ARLOs: - Não convêm argumentar com a mensagem, 
pois eUa terminava pedindq o estado de sitio. O Executivo reconlheda, 
portanto, :não poder .prescindir dessa medtda para dominar a sedição. 

O BR . A.DoLPHO BERGAM;tN1: - Pleç-o aos nobre.s collegas mjtli deixem 
alinhavar as considerações, que fundamenta1m o meu voto, rapta.as e des-
pretenci,osas, sem outro escopo senão o de cumprir conscienciosamente °' 
meu dever. 
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Sr. Pres.idente, arrematava o eminente <:hefe da Nacão pedindo o es-
trufo ·de sitio. E' verdade. Alimento sérias e fundamentadas rEl'Servas quanto 
á lhonest!.dade da ·ex·ecução do sitio. !Eis poTque minha formal antipathia 
por elle entre nós, que tanto o temos desvirtuadú e desmoraHsaão. 

:mm t·C>do ca.s-o, Já .se tornou lbamal á con't<roveinsia sohre- '() caracter !l)re-
ventivo ou positi;v'O do ~ooti!tu1to prura q•we m€ fosse desoonheoida . E, aooeito 
como preventiva podia-se deferir o pedido contido na mensagem . 

!Realmente desde a doutrina romana até a disçussão franoe:i:a, suscitada 
em torno das exv·ressões a adorptar si perigo imimimente ou perigo declarado, 
encontra-:Se am·p-la messe de argllmento.s em favür dü sitto preventivo. 

lA ConsUtuiçãio d<L !Republica facul•ta-o na "emergenoia de aggres·silo 
.por forças estrangeiras ou de .commoção inter.na" - art. 34 n. 21 - " .cor-
rendo· a Pa,ta'ia ilm1m/nente perigo·" (ar-t . 80 § 1<>) o que anima a exgooe 
tendente a dar-l'he o caracter preventivo. 

iEJs:talan,dú uma rebeUião mHitar num .Estadia, q)Udqâ Se torne r.onvie-
nie111te prevenir a sua propagação pelo resto do iPaiz . 

Faria, mui•to prowwelmente, ceder as mi111has ·restricç.õe.s, já manifes-
tadas em these, para aicom.panhar o voto da Cannara, IS>r. [Presidente, se 
não fõra a delegação de poderes que o decreto contém . 

iPriv'ativamente ao Oongresso· compete declarar o estado de siti'o, :f:p 
,irando o espaço e o tempo de seu vigor. ·Em pleno funccionamento, ao Le-
gislativo é defeso outor.gar facu1dade que lhe é pecu.Jiar e inalienavel, 1pols 
que só na ausencia do Congresso o E~cutivú vóde, existindo grave com .. 
moção intes1tillla, que QJo:nha a Patria em perigo, sw;uiender as garantias 
constitucJonaes .. . 

O 3R. ANTONIO ICARLos: - .Mas ·ha commoção mais grave do que a 
tentativa de deposição de :um P·residente ·de 'Estado, á mã.o armada? 

O SR. :A.DoLPHo BERGAMINI: ·- .. . não me deteria na critica 'do .pedido 
e do deferimento pelo Congresso, mas seria forçado a negar o meu apoio em 
face da redacção do pr.ojeoto, ao meu ver, francamente Inconstitucional. 

Aberto o Gong•resso Nacj.on.al, estando este -em .pleno funocionamento, é 
defeso ·delega.r attribuições privativamente sua.s ao 'E'Xecutivo, .para, no mo· 
mento que reputar OJ}portuno, este decretar por si a m·edida extrema, lllO 
ponto que lhe aprouver do territorio nacfonal. 

:Não se .podia, no . meu desautorisado entender, conferiT essa outorga ao 
illustre Presidente da Republica; nem se diga que a perspectiva de necessi" 
dade superveniente e;conselha.sse a delegação para que, no momento o.ppor-
tuno, podesse usar da faculdade extraordinaria, com celeridade e raplaez. 
O Congresso em 15 minutos, o, mais do que i1sso, não demorou, 1he atten-
deu ; solicitação conUda na ultima parte de sua mensagem. 

·Fj.ca, assim conhecido o meu pensamento. 
Accentuei, Sr. Presidente, de passagem, que o estado de sitio t,,m S•J 

transformado illUm instrumento de vinganças, desvirtuando-se seu verdadei-
ro fundamento e seus ·elevados fins; aproveito estar na tribuna para lllus-
trar com fae>tos a verdade do meu asserto. 

'Não havia ainda o Oongresso decidido, em definitiva, sobre a concessão 
do estado de sitio e, no :Ulstricto Federal, 1j1á havia jornalii&tas, que sú-0 
semp~·e as vctima·s o·referidas, recolhidos summariamente á. prisão, sem 
serem ouvidos, incommunicavei•s, sem que de qua.l1quer q:iarte recal.wse sobre 
elles suspeitas de intervenção no ml()tim que, neste Instante, su•bverte a ordem. 
no Es·tado de 'S . . Paulo. 

O •Sn. ANTONIO CARLOS: - Mas o governo 1prendeu g 
O SR. ADoLPHO BElRGAMINI: - Prendeu . 
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o SR. ANTONIO CARLOS: - Então, é porque havia r,;uspeltu.. 
o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Nenhuma =speita, 
IO 'SR. ANTONIO lOARLos: - Pode ser .que V. Ex. não tenha conheci-

uiento, mas o governo te:rnha. 
O rSn . .AiDoLPHO BERGAMINr: - !Não tem razão o nobre collega, iUuStl'e 

"Iea,der" da maioria. Adoptado .o sitie, o jornalista está virtualmente ma-
nietado e sujeito á censura. Desaprparece a efficiencia da sua acçã.o , poo• lhe 
arrancarem das mãos as armas, que são as columnas da irnpren:;,>t., 

(Prendei-os, assim desarmados, pol'Q.ue? ,Elles são presos não· ipelo 11u1i 
·~ossam ra:wr, mais •pelo que fize.ram .E ·então dá-se um novo caraicter a.o 
estaido de .sitio - o retroactivo. Vae servir .para casUg.ar as criticas feitas 
.ao Governo, o-s commentarios teoidos em õ:ivergencia cotm os po<lerosos; 
vae p.ropiclar a vinge.nça de contra.riedades causaid•as antes, muito arutett, 
da deso·rdem a reprimir. 

Agora entre 'OS jo.rnaJistais ·presos, foi reco1hido o Director do "O Jornal", 
meu !Uustre. coilega de redacçiio·, orientaidor do orgão que, nesta cidade, mais 
se irecomm.endoa pela elevação de linguagem. e pela mioderação d·os seus com-
mentarios, o Dr. Renaito de Toiedo L0rpes. 

iO SR. SA 1J:i'rLHO: - Este esbâ. acima de 1qualquer suspeita. 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Bem testemunha o meu noore col!ega. 

pelo Estado da '.Baihia: o Dr. Renato de Toledo Loipes estâ. acima de qual-
quer suspeita. 

1 Mial bruvia escri·11to o artigo de fundo, em que •condemnava a revo.Jta 
em .S. Paulo, receb~m ordem de rprisãe>. ~ 

O SR. FRANCISCO PErxoTo: - O governo é o unico jutz da neces:i:uaao 
da prisão. 

O 18'R. AnoLPHo BERGAMINI: - O juiz definitivo é o Congresso Nacional, 
que vae · Ju1g.ar de. ~iecessid.a.de da prisão, quando rupreciar o .que 011correu 
durante o periodc> excepcional. 

O SR. FRANcrsco PEnxoTo: - Digo juiz; da necesstdade <la. ,prisao. 
O ll::>It • .ADoLPHo :BERGAMINI: - .Sr. PTesldente, já estou haibituado a de-

dlcação extremada do illustre collega .pelo Estado de Minas a tudo quanto, 
i>roxima ou remot.a.rr1ente, possa Interessar o governo. NieLo siio os mel.nores 
amigos aquelles que incondicionalmente ap:r;;laudem e ai,p,provam tudo quanto 
parta do Poder Suippemo. 

O SR. r:B"'RANCISC<f ·PEIXOTO: - Mas !Sempre com justiça e desdnteresso. 
O .l::!.it. ARMANDO SURLAMAQur: - São os melbe>res .par-U.darios aquelles 

q·ue obedecem á disQLp.Jina de seu partid@. 
rO SH. ADoLPHo BERGAMINI: - Nã.o sei onde existem esses part!aos. 

Touo~ elles se podeln reunir num unice>, cujos membros <l.lsputaim a gra\;a 
ae aprplau,dir com m,aior en.thusiasmo, todas as vontaides, todo,s os desejos· e 
atê todos os ·C!!JPri<füos da1que11e que seja o detentor do poder. E!, S:r. Presi-
dente, quaindo esse p!daidâo ·desce do Oattete, náo falta., no governo seguinte, 
quem venna asseverar que aos erro·S .do .passado se devem as rulnas do. 
prsente ... 

o SR. HENRIQU];j DODSWORTH: - Foi partido que até boje não de!eni.teu 
o -Sr. Epiotaclo P.eSJ:jôa das accusaç.ões que lhe !toram feitais. 

'0 SR. FRANCiscq lPEIXOTO: - Não ipor mim, que nunca as flz. 
,() .SR. OSCAR SoARl~s: - . .Não houve aiccusações ao .Sr. Epitacio Pessoa. 
O .SR . ~o f'IMA: - ·Como não? Atê o orgão do governo, ique é di-

rig.l!lo pelo Sir. Fel!x Pacheco, accusou o governo paissaido. 
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O .SR . .ADoo;pHo BERGAMINr: - Quanko mais me a;partearem, com o que 
aliãJs, muao ane honram os meus nobres collegas, mais me. deteriio. na ·~n

iluna; nli.o conseguàrã.o, ,porém,. ·confundir-me. 
o S·R. OsOAR SOARES: - Não ha esse propo,sito. 
O SR . .ADoLPHo B'ElRGAMINr: - Como .prova de, que o ·estado de s·itlo ~ 

desv>irtuaido do seu verdadeivo .frnndamento e ·seus verdad.eiros fins, tram;;-
f-0rmooo em instrumento de perseguição, eu, iem aJJ.ludi·n'do aio. caso· pre-
sente, revell-0 á Cam·ara a p·risão soffrida p·elo illustre jornalista, Dr. Re-
nato de '.ro'ledo Lopes, ;poucos momentos depois ·de ter escrip.to e publicaitlo, 
n-0 seu jo.rnal, o airtigo de fundo, condemnando a agitação que estalou· nu 
Estado de !S. Paulo. 

O 'Sr<. ANTo~ro CARLos: -- 1\1'.ais, poJ:it1Ue, então-, teria elle incorrido no 
desagrado do governo'l 

O •SR . .ADoLPHo BERGAMINI: - Incorreu nu desagrado do governo p0r-
que divergiu da op·i'n.ião e da política do illust\·ado J=>residente a.a :Republica. 

o .SR. ANTONIO CARLOS: - Não creia V. Ex. nisso. o governo SÓ ·POÚe 
receber com 1pro.zer toda e qualqu_er coH{llb-0.ração- serena e eJevaida . 

O SR. NooLPRo BEJRGAMINI: - E ·tanto n!Lo houve outro mo-t!vo ... e 
tanto não ihouve outra razão, que esse jornaliista foi posto em liberdade 
-hontem á tarde, sem que ao menos fosse interrogado! 

O DT. Reina:to de Toledo Lo,pes foi 1preso e 'l'ecolh'do á Casa de Cor-
recção, para :humilhal-o . .Dirigi-me ao director desse estabelecimento pre::;i-
diario (e posso decJ.arar á Gamara, 1sob minha :pa:Lavra de honra, que esse 
meu d•epofanento é a eX'p1ressão. da veildade) . . . 

O Sr. BERNARDES 1SoBmNHo: - V . Ex. tem cei:tew. de que ·elle esteve em 
custodia? 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Deixemos~nos de euphemisr,nos . . •. 
Dirigi-me, d.izia eu, ao director daquelle estabe1ec-imento presidiar!o, o. 

Dr. Wa.Jdemar Loureiro, a .quem declarei desejar falar ao Dr. Renato de 
Toledo Lopes - o que po·de•ria fazer, si aq.uella autoridade o quize<Sse, mes-
mo em sua presença, pois apenas era meu l?roposito, visitando o detido, tor-
nar-me portador de .quaesquer noticias para a sua desolada familia e offe-
recer-lhe os meus prestimos no que. lhe pudesse ser util, nes.Sa eme1,gencia 
E, Sr. Presidente, cY J)r . Waldemar Loureiro me fez sentir que estava muito 
con,strangido, mas que ·não podia permittir que eu, ao menos, me avistasse 
com o Dr. Renato Lopes, por-que havia severas ordena do Governo nesse 
sentido. 

O SR . ANTONIO CARLOS: - Bastaria um t elephonema ao Chefe de Policia, 
que, certamente, teria permittido essa conferencia. 

O SR . .A!DoLPHo BERGA111INI: - Todos os t.elephonemas paFa todos os ro-
gares foram utilisados nesse dia - e em vão. 

Não é possível, Sr. Presidente, def·ender-e·e a violencia praticada contra 
o Dr. Renato Lopes; faltou ao acto do Governo qualquer vis·lumbre de lega-
lidade. 

o SR. FRANCISCO PEIXOTO: - Como não foi legal? V. Ex. se esquece de 
que estamos em estado de sitio? O Governo pode ·deter os que lhe parecerem 
suspeitos. 

O .SR . .ADOLPHO BRRGAM1N1: - Vou mostr.ar aos prezad-os collegas que, 
em face do art. 80, § 2° da Constituição, durante o e<Stad0 de sitio, o Poder 
Executivo se deve restri·ngiT, contra a.s p·essoas, á detenção em Jogar não 
desti<nado aos ·rêos de crimes communs é ao desterro para outros sítios do 
terr-ítori.(l nacional. 

Ao Poder gxtcutivo falla imperativa mente a Constituição "restringir-Se-
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á" ao desterro e á detenção em logar não destina;do aos réos communs. 
Teve por fim lrr>.pedir se deprimissem e humilhassem os presos politicos, que 
sc·ffressem vexames e privações outras que não 1e.riv:;,~sem do simples afas-
tamento pessoal do meio onde as suas iidéas i:nfl!trn.madas ou a sua acq<io pu-
d essem contribuir para a victoria da revolução ou da Ç:uerra . . 

A Casa de Correcção é um esta;beJ.ecimento presldiario, loga.r destinado 
aos réoH de crimes .communs para o cumprimento de penas. 

O S1i. ANTONIO CARLos: - Eis a razão da pergunta do nobre collega, 
quando indagou se o jornalista ficou em custodia. 

O SR . .ADoLPHo iBERGAMINI: - A Constituição diz: "em logar não des-
tinado aos réos de crime commum". O objectivo da Constituição foi preci-
samente. e ~de não frlumilhar o preso político. 

O SR. NICANoR NASCIMENTO: - Em logar especialmente. destinado a de-
posito d" presos politicos. 

O SR. AooLPH 0 BERGAMINI: - Que não sej.a estabelecimento presidiario 
de réos de crimes communs. ' Não se interprete "logar" como synonimo de 
"dependencia'', porique o ,jornalista p odia então ser recolhi-do á cozinha á 
sentina do estabelecime nto; e est01U a ver, Sr. Presiedente, .que não faltari8.llll. 
Srs. Deputados, amigos do Governo, não f a ltariam r epr-esentantes do pqvo, 
avidos de não perturbar o somno de Jupiter, .que viessem sustentar que o 
jornalista n ão soffreu humilhação a lguma, n ão soffre·u nenhuma violencia, 
que, ao contrario, devia a:inda ser muito agradecido ao Sr. Pr€1Sidente da 
Republica, porque não o pôs de mistura com o.s réos de crime e-0mmum, na· 
enxovia deprimente, na l cella desprezivel. 

O SR. ANTONIO 'CARLos: - Certamente, não seriamos nós. 
O Sn. Aroo1 • IJO BEFfGAMINI: - Não sei: estou v~ado tanto açodamento, 

tanto desejo de ser agradavel ao Sr. Presidente da R epublica que confesso, 
francam<mte, que não s13i; talvez fossemos nós mesmos, estes m esmos Depu-
tados que viessemas ariplaudir o gesto Llo Governo, se, ao e nvez da capeLJa 
como informa illustre Deputado, se tivessem .reservado aos jornalistas de-
p endencias humilhantes do estabelecimento. 

O :sa. VIANNA Do 0,ASTELLo: - E o Presi!dente do Estado de S ã o Paulo, 
q·ue ficou preso, em pa1a;cio, cercado, debaixo de balas? Foi exactamonte esta 
situação que determinoµ a decretação -dó- sitio. 

O SR . .ADoLPHo BEl\GAMINI: - Mas o jornalista que culpa tem disso? 
O SR. YIANNA DO QASTELLo: I sto é .que se vae apurar - a culpa que 

elle t em. 
O SR. .ADoLPHo BEHGAMINI: Perdõ.e-me V. Ex. : não admitto que ne-

nhum collega, por _mais que, individual e politi-camente, o r espeite, venha du-
vidar da affirmação, q\1e estou fazendo; trata-se de um homem, de um jor-
nalista, meu digno c-0:r:q.panheiro, que ha, nesta Casa, quem o conheça "bem, 
-0 iSr. Renato de Toledv Lopes, acima de qua lquer .suspeita, que não precisa 
ficar sujeito a inqueritps . ( Apartes). 

E{) Presidente de f'l· Paulo? inqueriu o nobre deputado . Rio Grande do 
Sul foi sacudido durante mezes seguidos por uma rev-0lução e n ão se reputou 
n ecessaria n enhuma m f dida extrem a , ao cantrario tudo se resolveu por ac-
cordo. 

Em S. Paulo, afin<i-1, ninguem sabe a o certo o que ha; mas não se pôde 
dizer q u e a 'Patria est{\. em perigo, que p erigam as instituições, que estamos 
ameaçados de ruir. 

N-0 Di.Stricto Federp,J só se sabe que estão sendo feiti:ts prisões a granel 
e que o maior contigente é de jornalistas . 

O Sn. JosE' .ALVES ! - ·"Naturalmente, o jornalista f()i chamado para ex-
plicações . 
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O SR . ADOLPHO BERGAMINI: - Foi chamado para explicações, pensa o no-
bre Deputado. Posso, entretanto, informar que esse jornalista f.oi presso e 
levado á Casa de Correcção e solto dois dias depois, sem que, sequer, fos'se 
interrogado, sem ·que se indagassem delle se conhecia alguem envolvido na 
rebellião . -

O SR. JosE' ALVES: - Se isso aconteceu, tanto melihor para o jornalista; 
quer isso dizer .que as info.rmações foram colhidas por outro intermedio. 

O SR. SIMÕES FILHO: - Os jornalistas não ·devem ser presos, para terem 
momento de dar explicações. Precisam ser tratados com mais respeito. (Tro-
ca1n-se apartes). · 

O SR . ADOLPHo BEROAMINI: - Os jornalistas não têm culpa da · irrupção 
d'esses movimentos; resultam da asphyxia que se pretende impôr á mani-
festação do pensamento. Zomba-.se de todas as forças do Paiz, amordaça-se 
a imprensa, que ê sempre urna valvula, um elasterio; norteia-se a politicà e 
l:\-tê a administração pel0 odio e rancor pessoa] superposto aos legitimas inte-
resses da communidade. Opprimem-se toda s as co,nsciencias, infiltradas 
de um mal-estar indtscriptivel. Form::i.-se um ambiente .horrivel, predomi-
nando a desconfia11ça: o povo não confia no Governo, o Governo- olha de 
soslaio para o povo, cujo contact0 evita; as classes armadas, espectantes, so-
pttam 1·esentimentos que não -desappareceram ainda e que, de •quando e.In 
quando, são acirrados._ 

Entrementes, a vida encarece, sem uma providencia que seja recebida 
como sincera e isso porque providencia.s d·'essa naturezl). já se·rviram para 
entreter a opinião publica emquant0 se desferia um ,golpe politico. 

Erram os que suppõem que os golpes politicos não impr.essionam o povo. 
São, ao contrario, talvez os que mais o f.êrem, e niais repe.rcutem . Auscultan= 
do a a lma popular, porque 0 .politico do Districto vive entre o seu eleitorado,, 
senti as vibraçõe.s fórtes que sacudiram o povo· indignado com o que se fez 
pelos Estados e por ultimo no reconhecimento de poderes no Congresso Na-
clonai. 

Quatro füas apenas hãvfo·fü transcoh-ido da minha posse nesta casa e 
j 0ulguei de meu dever ferir o assumpto. 

"AJé·m rla injustiça que envolvem esses factos - disse eu, a.Iludindo aos 
factos politiC:os - acarretam um grande mal que pode ser de funestas con-
sequencias. ·são os poderes co·nstituidos que se collocam fóra da lei, na so-
lução <le casos politicos . O exemplo pôde um dla ser imitado pelo povo, que · 
até agora tem lutado na.s urnas, dentro dos sãos principias i:.epublicanos e 
obediente ás leis e á !Constituição". 

Irrompe uma ibernarda, não se lhe conhece ainda o objectivo, está ctr-
cumscripta aos quarteis de um Estado e decreta-se, em quarto d'hora, o sitio 
não só em s. Paulo mas no Rio de Janeiro e na Capital da Republica . E como 
se não bastasse, o Congresso despoja-se das suas prerogativas e offende a 
Co11stituição, conferindo ao Governo o arbitl'io de usar, a seu talante, do 
"maior do.s vexames para os povos e holocausto da liberdade individual" J. 
São palavras do grande constitucionalista patrio, Sr . Presidente, o qual não 
adm'itte se .suspendam, por qualquer tumulto, assuada, mofim ou conspiraçã() 
as garantias constitucionaes . (Lê) : 

"Os constructores da obra constih1cional - ensina - teriam des-
te fe iti.o edificado a dictadura e não a cidaideJ.a e baluarte da liber-
dade e do direito! Si de bôa fé, teriam sido simplesmente ineptos, st· 
de caso pensado, traidores." (Oonst. com. pag. 1192. 

Não só preventivamente se decreta agora o sitio, como se tolera e se lhe 
applaude a retroac.tividade e ainda, num requinte de menosprezo pela Cons-
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tituição e de desprendimento pelo Legislativo tudo se delega aq Executivo, 
sem restricções nem peias .. 

o SR. ANTONIO CARLOS: - Mas não· agora. 
O SR. ADo·LPHo BERGAMINI: - Que estado de sitio é esse, decretado para. 

o Districto Federal e para o Estado do Rio, senão preventivo? E que estado 
de sitio é esse que se entrega nas mãos do Presidente da Republica, para que 
de!le se utilize no · momento em que o .quizer, senão um estado de sitio preven-
tivíssimo, subvertendo ... 

o SR. -ANTONIO CARLOS: ~ NãQ- apoiado. 
O SR. HoMERo PrREls: - E' isso mesmo. 
O SR. _AooLPHo BERGAMINI: - E' isso mesmo-! Nós nos deviamos cons-

tranger em dizer que é isso mesmo . 
O SR. HOMERO PIRES: - ·Eu não me constranjo·. 
O SR. A.DoLPE;o BERGAllU'NI: - Mas devia constranger-se, porque, aberto 

e funccionando o Congresso Nacional, é attribuição, unica, do mesmo Poder ... 
O SR. JosE' ALVES: - Elle concedeu a medida . 
O Sn. ADoLPHo lBElRGAMINI: - ... é privativo, é indelegavel, ê intransferi-· 

vel . . . Ha com0 que arrogancia em esmurrar a Constituiçiiio, sem outra ne-
cessidade, senão -a de depôr nas mãos do Executivo as attribuições do Legis-
il.ativo. 

Quem tem -desobedecido ás leis e á Constituição têm sido aquelles a quem=· 
1ncumbe dar o exemplo de ordem e de respeito. Estes é que escolheram o 
terreno onde querem a luta; mas, quand0 ahi encontrar-em, tambem sem· 
peias e sem respeito a qtualquer principio, a massa popular, que contra enes 
se insurja, nesse momento não terão .autoridade para reclamar e applicar a 
lei. 

Não se confunda a a,ut·oridade com a força. 
O SR. ANTONIO CARLOS: - Mas, onde está a massa popular? 
O SR. AooLPHo BERGAMINI: - ·Está acompanhando-nos attent.amente. Falo 

em these, não quero alludir a 0 motim de S. ll?aulo., que não tem caracter 
popular .. . 

Abrandemos as nossits iras, Sr. Presidente, deixem-nos de odios. Basta. 
o odio nada -constróe . A.o contrario, tem separado, eni conatantes conflictos 
e luta,s, a humanidade pFovinda do amor. E' tempo de volvermos a 0 espírito 
<ie tolerancia e indulgencia, .que sempre -gui-ou os nossos !homens de estado. 

Só por maldade se ·prendem e maltratam jornalistas, vic.timas de taes 
excessos que já o Supremo Tri'bunal, por Accordam 3.5•56 de 1914, condemnou 
a incommunicabi!idade a :que ficam sujeitos, nesses casos. 

E no entanto, rigoro13a e completa incommunicabHidade se impoz de novo 
aos presos de agora. ·E' 0 imperio da vindicta . 

Perguntou-me ha pouco o illustre "leruder" da maioria porque teria sido· 
preso ·o meu colléga Rel\ato Lopes. 

Resp.ondo, •Sr. Presidente: porque incidira no desagrado do governo, visto 
que lhe fazia a c.ritica dps actos pcíli-ticos e administrativos com severidade e 
independencia. rn:J note-se que, antes, quando o Sr. Artliur Bernardes era 
candidato á ipresi'dencia da Republica, "O JORN\A!L" com a sobranceria de 
sempre, .publicou, nas ,s-qas colulnnas, frequentes ãrtigos tendentes a formar 
corrente de 9pinião a fayor do· mesmo Sr. Arthur Bernar.des. 

O SR . SIMõEls FiL:Ho: ~ A prisão do jornalista resultou, naturalmente, 
de um equivoco. 

10 SR. AzElVEDo LIMA ! - V. Ex. é "leader" do governo? 
O Sn . .SIM.ÕES FIL:ao i - Não sou "Jeader" do •governo, mas um deputado 

tão trrudicionalniente independente .coma o q-ue mais o fô.r. Sou modesto homem 
de ptovinoia, mas com 20 atmos de óppo.sição. · 



-17-

O SR. AzEiVEDo Ll'.M:A: - Por isso '.mesmo é que pôde sér "lêader" dó go-
verno. (Troc1111n-se apartes). 

O Sr. . .ADoLP1Io BERGAMINI: ~ Peço a V. Ex. Sr, Presidente, o obsequio 
de me informar novamente: quem está com a palavra.? 

O SR . . PREiSIDENTE: - Peço aos nobres deputados não interrompam o 
orador. 

O SR. SIMÕES FILHO: - Estava respondendo a um aparte do nobre "lea-
ler" aommunista. 

O SR. AzEVEDo LIM'A: ~.Sou "leader" de mim mesmo. 
O SR. SIMÕES FILHo: - V. Ex. :falito1l4. á minh a pessoa, com um certo 

res·peito. 
O SR. AzEJVmo0 LIMA: - Não apoiado . V. Ex. é que enfi'Ou .uma carapu-

ça que não lhe foi ta.lha.da. 
o Si<. SIMÕES FILHO: - Não tenho esSe haibito, 
O 1SR. AooI;PHo BEJRGAMINI: - Aquel!es que usam a linguagem da verdade 

se contrapõem logo a pecha de opposicionistas; 101go se lhes ameaça com a 
excummunhão maior de não serem amigos do governo . E' um erro, .Sr. Pre-
sidente. Menos amigos do gov.erno· do !que aiquelles que usam da franqueza 
que m e é commum, são os que applaudem tudo ·quanto. venha do alto, en-
contrando sempre uma explicação .para revestir esses a,cto8 do cunho de le-
ga.Jidade e de moralidade. 

Não será meti maior amigo quem mais e15teja de aqcordo commigo; ao 
·contrario, aquelle que me chama a attençã0 · pàra o erro por miin praticado e 
que contribue com o seu conselho, a.fim de me corrigit, esse Sr . Presidente, 
será o amigo mais since1·0 e desinteress ado, um verdadeiro amigo . Os outros 
não pa ssam de opportunistas. 

"O JOR.NtAL" nunca teve um unico artigo, uma nota, um suelto, um 
commentario que pudesse acoroçoar, de longe si quer ... 

O SR. AzEJVEDo LIMA: - Apoiado. E' o orgão mais moderado da Im-
prensa carioca. 

O SR . AooLPHo BERGAMINI : - ... a revolta dos mais exaltados homens 
de nossa sociedade. tC'onduz-se com ardente patriotismo, dentro de rigorosa 
ethica .1ornalistica. 

O SR. BERNARDElS SOBRINHO: - Ninguem contesta o merito do jornal. 
o 1SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - Eistão todos . de accordo. '. 
O SR. AzE!vEIDo LIMA: - Ninguem oontes·ta o merito· do jornal. Por isso 

ê .premi,ado o redacto.r . 
O :SR . ADo·J,PHo BERGAMINI: - ... estão to:dos de accordo, .esl:ão todos 

certos de que es!Se jo-rnal educa a o.pinião publica muito superi·onne·nte, mas, 
ape:nas se decr·eta o estado de sitio, agarra-se o seu reàactor, e se o !l:eco.Jhe 
á Càsa de tCorrecçãio .. . 

IÜ .SR. iSIMõEs FILHO: - Lsso s01ffreu e é de lamentar, mas o governo 
corrigiu a falta. 

IÜ SR. ANTONIO CARLOS: - Ml!JS não foi solto, dei;de fo.gó? 
O <SR. ADoLPli:-0 BmRGAMINI: - . . . vindo-.se dizer aqui, so1Tidentemente, 

que eUe nada soffreu, que fói 1solto desd·e logó, que não houve nenhuma 
vi-olencia, nenhuma ar,bitratledàde, porque o gD:V'erno corrigiu a faLta. Es-
teve em oostodia? Guaxdado na capella? íillntão nãio hoúve vlolencia. 

O SR. AZlllVlllDo LIMA: ~ Ahi é que está 1'!, custodia, (Troca:m,-se apartes) 
o SR. ADoLPHo BmtGA.MINI: - Não desejo, Sr . Piresidente, q.ue nsnhum 

doa Sm. Deputados que defendem tão enthusiasticaimente o go~e~no pas~. 
se ;pelos transes angustiosos ,p·órque [lassou o meu amd.go; basta a lhjustica 
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e a iniquidade de que se ê victima para se sentir o acabrunhamento· e a di-
minuição. 

O SR. AZEVEIDo LIMA: ::- Ifoi erro de algum esbirro policial . 
O SR. ANTONLO iCARLos: - Si é erro policial, c=o se ataca o governo 

da !Republica? . 
O SR. AzElvEIDo LIMA: · - Roo mm isto as pro,porções de um erro . 
O 'SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - Passar a noite inteira num prisidfo, d ois 

dias numa icasa de correcçãc», é realmente uma cousa atõa que pôde ser 
justificada apenas com um sorriso nos ~abios, com a dis'.Plicencia dos amigos 
do governo! (Não apoiados) . 

O SR. NIOANOR NASCIMENTO: - Não apoiado; ninguem, neste momento, 
e,stá sorrindo. Todois estão app.re'henslvos. 

o •SR, ADoLPHO BERGAMINI: ·- Sr. Presidenite, o prog.ramma do "O Jor-
nal" e a sua rigorosa execução não podiam absoluitamen,te a u to·risar a pri-
são de seu director, o meu co.JJ.ega e ,pre21ado amigo, Dr. Renato rrbledo 
Lopes! 

o SR . ARMANDO BURLAMAQUI: - v· . .Ex. dà Ucenç;a para um aparte? o 
General ·Izidoro Lopes, meu com·panheiro .. , 

O ,SR. ANToNFO CARLos: - O chefe da revolução? 
O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: ... era um dos .homens mais conven· 

ciodo's de que o militar não .podia ser político. 
1q !SR. ,AIDoLPHo BfltGAM'INI: - Frn.ncament!e, não· eIJ\benclo o que o 

aparteante quer dizer c:om este aparte. 
O SR. AZEVEDO LIMA: - V . Ex. condemna as revoluções? 
o 'SR. ARMANDO B,URLAMAQUI: - Condemno . 
:O SR. A:tElVEDo LIM,A.: - Então, V. Ex. nunca foi revoUoso'!' 
o SR. ARMANDO B p RLAMAQUI: - Podia ter stdo hontem e '.POderel Se't' 

aman.hã, tendo em visj:a a realisação de um ideal. 
O SR. ADoLl'HO BE\lGAMINI: - E nã:o têm em vista ideaes aquelles qtle 

füscordam do govern'.o? A verdade é que não se quer o incommodo da critica, 
da divergencia, da op.ppsição. O que se quer é a unanimiidade coheisa, dis-
ciplinada, me·duUar. Uma unanimidade dupla. 

Oondemnam-se itodps os movimentos de indep endenc!a, excommu ngwtd-
se os m enores gestos .qe liberdade; castigam-se as attitudes que se su speita. 
possam pertur'bar a trajcctoria do governo; e aquelles que d ivergem, que 
não pensam pela caibe9·a do governo, que .perturbam essa tranquillidaide, são 
ferreteados com a pecha de revolucionarios, es tão p regando a revolução, São 
inimigos da orldem pupUca. 

1Sl pugna,r pela Ui),)erdade da manifestaç~o do .pensamento ê pregar a. 
revolução; si querer q respeito á opinião pwblica, á soberania das u1rnas, á 
in1dep0Ildencia, füg.nidade e a ltiivez do Poder Legislaitivo é subverte:r a ordem ; 
si bate·r -se pel.a roorajidade da. administraão, si combater os desperdícios e 
esbanjannento.s dos dip.heiu'!os p1vbHcos, é ,priegiar a r'evbluçã.o.; si repeHií' 
a ,pretendida itutela d1> extrangeiro on:zienario e profUgar a submissão que 
nos vem exigir, desde, a reforma constitucional <tJté a alienação do que é 
nosso e J.hes incommoda os interesses é pregar a revo"ução; si aconselhar o 
Presidente da Repubhca que aplaque o.s .seoo odios pessoaes e seus ran-. 
cores, a,pontando-l:he QS erros em que labora, mostrando-Lhe quão divorciado 
está da opinião publif a, e àa .communhão que dirige, que della foge e ·se 
afasta como se fõra 1,1m c:on<lemnado ao repudio e exercração de liberdade e 
de luz, de :f·ranqueze. e de. amor, d e res.peito e de traibalho, de justiça· e de 
humanidade é 1pregar a revolução, aceito orgulhoso e sobranceiro a 'Pecha 
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de .z;ev-0lucionarlo e, com ital p.rogramma, .brado de coração aberto; Viva a 
a-evolução!· 

O Sr. Nicanor Nascimento (*) (para umia explicação pessoal): - ~e
nhor Presidente, "Viva a Revolução'', não, absolutamente, não! (Avo·iados). 

Viva a Revolução quando ella representa. idéas, quando ena r epresent;l. 
sentimentos nacia.naes! Viva a Rev-0lução que foi o ·15 de Novemb~·o, quan-
do viruha .preparada pela evoluçã.o da mentalidade da Republica para nos 
Ubertar da tyrannia, da monarchta, do atra210, da .pareda da -civilização, que 
impedia a nossa mrcha para o progresso, iP·M"a a .grandeza nacio!ll.al ! Mas, 
"Viva a lRev;olução! ", quando ella é o assalto ao poder, sem nenhum ideal 
(muito bem), quando é o assassinato, sómente o assailto ao erario publlcü, 
não -· neste caso eu levanto o meu brado o mais <vehemente contra a 
revolução. 

Eu votaria ,pelo estado de sitio si itivesse estado nesta Casa . .• 
:O !SR. ADo•LPH-0 BlilRGAMINI: 1Somos c-0nvenci-0nrue.s contra conven- · 

cionaes. 
O Sn. NICANOH !NASCIMENTO: - e V. Ex . viu, 1Sr. Presidente, que, 

na vespera, eu, aqui ma;nifestava com a maior ela~, a minha indepen-
tlencia; sciente que vinha ao se.Jo desta Casa um pro·jecto, a.presentado pelos 
leaders ·da re.forma constitucional, combati francamente varias termos dessa 
reforma regimental. Combatia-os por sentimentos superiores, pelo r espeito. á 
Constituição, pelo amor á nossa H-beraaide. Mas não ·;posso com.preh,ender 
q ue se diga que nós outros somos subservientes, quando estamos defendendo 
a -0rdem pu'bl.Jca, (apOiados geraes ), condição ;p:rimordial de qualquer pro-
gresso; quando estamos defendendo os homens sãos, os ·homens de trabalJ:10, 
os homens de caracter, contra os inadaipt·aiv·ei·s, os revo1uçi,.onarios t1e todas 
as ·épocaJs, os e:x;p:t-0radores de 'Ílodas as aguas turvas, aiqmilles que mergu-
lham em. todos os riachos de lama, os pertul'badores impenitentes da o•rdem 
federal como dai ·estadual, os degolladores <lo sul (apoiados), revolucionados 
ao seriviç-0 do estrangeiro (ap~ados), .pax.çL decapitar 'brasileiros, que nã0i 
era outro esse gene:ral Isidoro Dias Lopes, que e ra o chefe do Estado-Maio.i• 
da revolução J)essada, que era a representação daqueHes que vinham do 
exterior e atravessavam a fronteira para dissolver os lares brasileiros, t alar 
os eamipo.s, arrebanhar os gados, destruir ·a -0rdem brasileira, desbaratar a 
Ttqueza publica, imp·edir a evo'luçã,o do •paiz. (Apoia.dos). 

Cont<ra a revolução, pela, ordem, é o que gri•tam todos os brasileir-os, 
nesta hora . (Miiito bem) . 

Eu tive o g r ande prazer de ouvir amigos m eus, que ,tinha m votrudo con-
tra -O Sr. Bernardes, que tinham rompido relações po!iticas commigo, que 
me recusaram o voto nas ultimas eleições e que agora vieram offel'ecer-se. 
volvendo, hontem, ao meu escript.o·rio, offe·recendo·-se ·a tomar armas em de-
fesa dos nossos la1;es, da nossa fortuna, da nossa .civilização, contra a ba.r-
bareza ·do levante caudilhesco ! Esse ·é o sentimento da Nação . (Apo·iados). 
Queremos o liberalismo, queremos o progresso. Podemos ter idéas de refor-
me, para ampliar a Justiça. economica, augmentar o conforto humano; 
mas que.remos ,que tudo isso caminhe dentro da ordem e da e·volução, que 

'vae, pela. cultura, p ela riqueza, pela educação, elevando o pensamento na-
cional. Subverter, •Sr. Presidente, a ordem publica no Estado de S. Paulo, 
quando elle representa o maximo do expoente da riqueza publica do Brasil; 
quando expressa p ela sua cultura, pelo seu valor esthetico, pela sua riqueza, 

(") Nã0 foi r evisto pelo orad-0r. 
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pela franca irradiação ·das communicações, pela sua organização judiciaria 
e pedagogica, pelo extl·aordinario valor do seu systema bancaria, por tudo, 
o maximo <lo {lesenvolvimento nacional, é querer sopitar o desenvolvimen-
to da Nação bras!leira nas suai;i fontes mesmas de energia e d~ progresso. 
(41)0iados c'le qiwsi toãa a Gamara. Miiito bem.) E' contra isso que t emos 
õ,e nos in1Surgir; é contra isso que precisamos :resistir unidos todos hombro 
a hombro, parii, remover essa onda de d e$ordem, apagar a flamma desta 
ex.altação devastadora que nos ameaça. Nem se 'diga que o operariado na-
cional porventura, acompanhe essa gente sinistra, sem ideaes nem cultura 
Posso affirmar a V. Ex. que todas as asaoeiações, todos os syndicatos 
proletarios não estão ao lado dessa :revolução, porlque, p0r maiores que lhes 
sejam . os ideaes libertarias, são absolutamente contra um predominio qual-
que_r de Prjmos de Rivera neste paiz. (Miiito bem). Queremos a lei, que-
remos progreS'Sos, os mais ousados, de ntro da lei, amamos a liberdade; ; mas 
nã.o .po.élemos a b solutamente na nossa terra dar nenhum apoio, nenhum 
impulso, n enhum movimento de sympathia a esses homens que se insur.gi-
ram unicamente pelos seus interesses pessoae.s e p ela ambição de se apo-
derarem do erario publico. Nenhum outro ideal foi determinado, nenhum 
manifesto annuncia á N ação o.s propositos dos insurrectos. 

O SR . ADoI,pHo ,BERGAMINr: - Então V. Ex. ççnl:).ece os intuitos da revo-
lução, que ninguem sabe. 

o SR. NICA'.NOR NASCIMENTO: - V. Ex . Vem ao encontro do que eu que-
ria di;rnr . Uma revolução .que exprima o sentimento n a cional, uma revolu-
çã0 que é um levante ljepresentativo da cons·oiencia do Brasil uma dessas, 
toda a gente sabe lo.go o que quer, po·rque teria propruganda feita no se:n-
timento e na mentaiida<le nac.lonaes. Mas essa de hoje, n ã o! Essa vem em 
silencio, surge do amagq das conspirações te nebrosas, que não dizem o que 
querem, que ningue m Sfl'be o que pretendem, que nã0 partem de nenhum 
sentimento naoio·nal. Erpuem-se exclusivamente da s·pmbra onde i;;e prepara 
o assalto ao poder, ao erario publico, def!sa mesma trevii, onde preparall} 
outros inadaptave is o aJi!Salto á frnrtuna particular. 

O nobre Deputado jieclarou agora justamente isso: que dessa revolu-
ção ninguem sabe os intuitos, que ella foi ur·dida na tr-eva e no .silencio, sem 
que t enha a realizar quftesquer p1'incipios, sem um nucleo de. idêas, de sen-
timentos, de aspirações, :que eHa viesse representar . E' um simples levante 
de homens que pra tica!fl desordens para saciar .seus interesses . Estão exa-
C'tamente na situação de Catmna, que ao bater ás portas de Roma repre-
.sentava a mocidade dis~o.Juta de Roma arruinada até a miseria. Ti·nha por 
unico ideal apoderar-se do poder para salvar as finanças p11oprias, para vol-
tar aos banhos publioos, ãs saturna.es, ás he teras e ao luxo magni.fico. 

·E' o unico propos!tq desses r evoluclonarios de hoj·e; são os assassinos de 
creanças nos institutos religiosos; são os demolidores das instituições so-
c1aes, arra.zadores da belleza lque esplende nas ruas paulistas; homens que, 
na hora em que o cre4ito d0 Brasil está mais do que nunca abatido p elos 
erros do Governo passado, teem a bastante incowsciencia para ostentar o 
"pronunciamento" da qarbaria, com ataque e turbação desse credito ago-
nlsante ! Dir-se-hia q ue elles não sentem, apezar de brasileLros, que a Patria 
m a is se ar-ruine, maiores sejam as dores e as lagrimas de seu filho s ! 

Não 1 Viva a revolução, não 1 Pela ordem ! Porque só por ella podemos 
chegar ao progresso, á grandeza, ao equilibrio e á situação que aspiramos 
e que temos o direito de aspirar n 0 alto convivio das nações civilizadas. 
(Muito beni; muito õem . Palnias rl<o recintüi .. O or:wc'lor é 'l?'Vtvnto ou-nipri-
mentaclo.) 
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O Sr. Antonio Carlos: (paira uma ea:pUcaçã,o pessoai) ·(*) - Sr. Presi-
dente quando ha pouco pedi a .palavra, da qual não usei immediatamente por-
que preferi ouvfr o nobre Deputado pelo Distri.cto Federal, :Sr. Nica.nor Nasci-
mento, o meu gesto obedeceu ao desejo de deixar bem perante a opini<i:o pu-
blica, no presente e no futuro, a unanimidade da Camara dos DP.putados . 
Eu -receiava que se pudesse interpretar as palavras· do illustre representante 
do Districto Federal, Sr. Adolpho Bergamini, como receio agora que se possa 
interpretar as do nobre Deputado Sr. Azevedo Lima .por fôrma a consiJerar 
que ha no meio dos Deputados brasileiros algum sufficientemente despido 
de patriotismo :par.a, em 'uma hora difficil como esta que estamos atraves-
sando, sincera e cordialmente, affrontando os sentimentos de ordem inmLtos 
no coração- brasileiro, pronunGiar palavras em bem desse movimento revo-
lucionaria. 

o Sn' AnoLPHO BERGAMINI: - Não deste. 
O SR. ANTONio CARLos: - Eu quereria aS'signalar ainda, que não ha liga-

ção de oTdem alguma nem mesmo a mais remota, entre as pal<tvra,s que a Ca-
mara dos Deputados agora ouvia e o movimento armad0 que ora se verifica, 
e eatimo poder faze·l-o porque o julzo por vezes temerario dos nossos conci-
dadãos inclinados a julga·r .pela approximação os factos poderia determinar 
essfl. supposição que me apresso em afastar de soibre todos os n;ieus collegii.s 
da Camara, lamentando entretanto, que, precisamente quando um levante 
occorre ·no r.Estado de S, Paulo·, essas palavras haJam sido pronunciadas 
dentro -Oa Camara. (Muito bem.) 

o SP., ZoROASTRO ALVARENGA: - Muito inopportunamente. 
O SR, ADoLPHo BERGAJMINI: - Eu repu to as minhas opportunas, ponque 

apenas . protestei contra a prisão injusta de um jornalista, Não podia c\ei-
xar de fazei-o. 

o SR, FRANCISCO PEIXOTO: - Pregando a rflvolução. 
O SR. ADoJ PHo BEROAMINI: - Fal!el pa,ra um auditoria que acredito me 

ten~a comprehendido. 
o SR, ZOROASTRO ALVAREJNGA : - Apezar de SeT um ·auditoria de subser-

v!entes, cDmo V . Ex . declarou. 
O SR. ANTONIO CARL0s: ..-- Est ou explicando e lamentando a inopportu-

nidadi;. com que 6 nobre Deputado se levantou para terminar o seu discursa 
dando> um "viva â. revoll.lção '•. 

O SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Si executar um programma como o que 
eu i•inha de expõr é pregar a revoll.lção . .. 

O SR. Al'<TONIO CAJlLos: - Lamento o facto em si. Neste particu:ai' o 
que ha. a dizer é que o prog·ramma que V. Ex . se traçou é o pr<Jgra1~1ma 

de todos nós. 
o SR. ZOROAS'JJRO ALVARENGA: - E' de todo o mundo. 
O SR. "\.DoLPHo BERGAMINI: - Apenas não está sendo executado. 
O ,sn . HonAcro DE MAGALHiÃES: - Parece qlJe S. Ex. queria o program-

ma dos :evol:c·:;ios de S. Paulo. 
O SR. ZoRoAsTRo ALVARENGA: ~ Com o seu programma, o nobre Depu-

tado pelo Districto Federal é autor seguido, porque toda a gente o segue. Ape-
nas S . Ex . .suppõe que é o unico Deputado sincero, 0 . unico patriota . Todos 
os demais sã.o insinceros. 

o SR. ADOLPHO BEJRGAMINI: - E .x:pendo minha opinião e submetto-a a.o 
julg-am e11to do povo que é quem pôde julgar nossos actos. 

(*) Falou antes o Sr. Azevedo Lima. O discurso não foi publicado 
no Diario ão Congrlesso . 
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(o· Sr. Presidente rec!Mna atten ção.) 

O SR. ADoLPHo BERGAMI'.NI: - Peço ao illustre orador que m e desculpe 
ter interrompido sua oração. 

O SR. ANTONIO <CARLOS: - E' Sr . Preside nte, um ponto tranquillo, por-
tanto, este: ninguem pôde acreditar que dentro da Camara h a ja surgido al-
gum Deputado capaz d e, remotamente si'quer, pronunciar palavras, dizer cou-
sas em summa, tend·entes a animar, a estimular a revolta contra o podm-
constituido. (Muito bem . ) 

Tambem as palavras do nobre'·· I)eputa;do p elo Districto Federal Sr. Aze-
vedo Lima, •podem soffrer a mesma critica que · aca;bei de applica.r ás ditas 
pelo Sr. Bergamini. E videntemente, 0 Sr. Azevedo Lima só admitte uma ~e
volução pacifica . .. 

O SR. SIMÕES Fn:..r10: - Antes uma revolução. 
O SR. AzlllVEDo LIMA: - Questão de futurismo, talvez ... 
O SR. ANTONIO CARLOS: - S. E x. affirmou de modo p eremptorio a sua 

condcmnação a todos os movimentos arm ados, como este que se verifica no 
momento. 

O SR. ADoLPHo BElRGAMINI: - Esse movimento não passa de um motim; 
não pôde ser qualificado de ·r evolução. ·-

O SR. ZoROASTRO ALVARENGA: - Mas serviu para v. Ex . dar um "viva a 
revo.lução" . 

O SR. THÍERS ICARDoso: ~ Movimento que, para a gloria do E xercito, será 
dominado pelo proprio E :Jfercito. 

O SR. A'.NToNio ICARLor: - Não estou f.allando sinão para que f ique cons-
tando dos An.naes. . . · 

O SR. AnoLP:Ho BERG,A.MINI: Seria uma vergonha para o Brasil arre-
ceiar-se de um motim df queUa ordem, que ·não vale nada . 

o SR. ZOROASTRO ALVlµtENGA: - Vale muito . 
O S1t. Auaui>To DE LI:MA: - E' um estado pelo menos alarmante . 
O SR. FRANCISCO !PEfXOTo: - Pôde ser mesmo o princirpio de uma re-

volução . 
O SR. ZoRoASTRo ALV4.RENGA: - S. Ex. verá como vae r eflectir em peirdas 

moraes e m ateriaes. 
O SR . JoÃo DE FARIA: - Os revoltosos estão com meia duzia de piratas 

ao seu lado. 
O SR. AnoLPHo BERGi\MINI: - V. Ex. vê piratas em todos os lados. V. 

Ex. ou é propheta ou é a Madame Zizinha, par.a estar advinhando essas cou-
sas. Eu não sou occult\sta. 

O SR. A'.NToNio CARLps: - V. Ex. vê, Sr. Presidente, que já t enho con-
seguido o objectivo que m e trouxe á tribuna, que para evitar a exploração 
de se dizer que em uma hora de movimento revolucionario, dentro da Cama-
r.a, se desse um "viva a .revolução ". V. Ex. vê que esse grito dado no 
Parlamento ... 

O SR. AnoL?Ho BERQAMÍNI: - Subordinado a comlicionaes . . . 
O ·SR. ANTONIO CARf-oS: - . . . foi sem nenhum alcance, sem nenhuma 

significação. 
Mas uma vez que estou n.a t ribuna, Sr. P ·residente, direi alguma cou-

sa em defesa do Sr. Presidente. da R epublica . 
Nesta questão da nrisão do jornalista Sr. Renato de Toledo Lopes, a 

opinião publica terá de concluir das proprias palavras do illustre Tuputado 
que a Policia aigiu rigorosamente bem. 

o SR. ADOLP.HO BERüAMINI~ - Está b em. 
O SR. ANTONIO CAru,oss - No estado de sitio·, certamente ... 
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O SR. AnoLPHo BERGAiMINI: - Só desejo :qüe V. Ex., caso n ão gose de 
immunidades parlamentares, não seja victima das suas consequencias. 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Informações certamente t endenciosas foram-, 
por certo, levadas ao conhecimento do Governo contra esse jornalista, e o 
Governo, assegurado pelo estado de sitio, dentro do qual tem umas tantas 
aiberdades, f ez o jornalista Sr . Renato L opes comparecer · á uma r epartição 
de Policia p.ara prestar declà~ações . 

O SR. AnoLPHo BERGAMINI: - L evou-o directamente para a Casa de 
Correcção. 

O SR. A'NT0N10 iCARLoS: - Oh amou-o á uma repartição de Policia, onde 
não esteve preso e on<le apenas permaneceu até ser intquirido pela a utoridade 
policial. 

Antes que essa inquirição se tornasse mistér, o Governo teve a seguran-
ça de que contra esse jornalista n em suspeitas podiam vigorar e determinou 
a sua libertação ; o jornalista fo i immediatamente posto em liberdade. ' 

São factos que frequentemente se dão na vLgencia do estado <le sitio e 
dea.nte dos .quaes n ão se ,póde censurar o Governo. 

O nobre Deputa.do precisa collocar-se no terreno ju sto. Não digo ap-
plaudir, mas, pelo m enoB não censurar como em casos desses, porque isso 
me obrigaria a dize·r que S. Ex. parece estar systematicamente contra o 
Governo . 

O ,Src ADoLPH0 BEJRGAMINI: - O -que seria a liás, um di·reito meu. Não 
me colloco nessa posição porque a minha consdencia ainda n ão me levou 
a isso. 

O SR. ANTONIO CARLOS : - Então, V. Ex . m e leva a avançar um pouco 
mais . 

rSi em um momento destes quando ha um Presidente- de Estad0 contra 
quem se rebellam for_ças policiaes, V. ·Ex . vem com essa declaração, per-
mitta, então, rque, com a autoridade dos meus ca bellos brancos, eu ciassi-
fique -o gesto de V. Ex . de leviandade . 

O .SR . AnoLPBo BmRGAMINI: - Pediria licença a V. 'Ex. para n ão acceitar 
a censul'a . 

O SR . ANTONIO CAm,os : - Não estou censurando .. . 
o SR. SIMÕES FILHjo : - Está opina;n·do. 
O SR. ADoLPH/o BERGAMINI : - E' uma opinião muito abalizada, mas que 

peÇ'O licença para não accei1:ar . 
UM SR. DElPUTADo : - O orador está opin.ar..do . 
O SR. ADoLPHjo BERGAMINI: - E' opinião muito abalizada de grande valor, 

maii que peço lic.ença para não acceitar quando f a lia de inopportunidwde, de 
leviandade, etc . 

O :SR. ANTolro CARLos: - Mias, é mani-festo; -o juizo será unanime. Pois, 
então, no dia em que existe um movimento armad0. em uma cidade como a de 
S. Paulo, -o Deputado termina o seu dü;curso -na Camara, dizendo: "Viva a re-
volução!? 

O SR. AnoLPHo BElRGAMINI: - E' um direito que me assiste, maximé 
nos termos em que me pronunciei, 

O SR. A'NToNIO ICARLos: - Sim, será o direito de ser leviano u m direito 
reconhecido . 

Mas, 'Sr . Prestfümte, já se ·vê, portanto, q u e, no que toca á prisão do jor-
nalista Renato Lopes, 0 que se deu foi o que acaba. de dizer e não pôde 
impressionar áquelles -que, c.om nõs, consideram calmamente as cousas. 

Agora, uma vez ;que estou na tribuna, eu m e prevaleço da occas ião para 
accreseentar o seguinte: Noto, por -vezes a proposito da maioria que aqui 
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apoia o Pr81Sidente da Republica, phrases com as qqaes se procura desres-
peital-a, dizendo que é formada de homens escravizados. 

O SR . ZoRoASTRO ALVARENGA: - Il)' contra isso que devemos protestar 
com o maximo vigor. 

10 &\R. ANTONIO CARLOS: - Não protesto. A esse Tesp·eito·, apenas o q ue 
tenho a dizer, e direi sempr1e,. é "Q.ue, sobretudo neste instante, considero me-
recedo~· dos maiores encomios que o cidadão -se faça disciplinado como n os 
estamos fazendo (milito bem), disciplinados á ordem social, disciplinados ás 
autoridades constituida:s . 

Entendo que em um momento como este, assignalado quasi no mundo 
inteiro por um symptoma de accentuada desordem, ser disciplinadp á ordem 
social, ser disciplinado ás autoridades constituidas, é, certamente, attitude 
de maior patriotismo que a lguem possa assumir. {Apoiados; muito bem). 

E vêde bem, meu s caros collegas, que, com essa sujeição aos prin cipias 
de disciplina social e politica, tudo empenhando para q u e se mantenha o 
actual estado de cousas na so'Ciedad·e e na politica, evidentemente não nos 
compe<te u ma posição brilhante, como essa procu rada por outros - prnstai 
t ol'la a âttenção - que são, tambem, escravos, mas escravos '<le uma tyrannia 
peor do que esta a que estamos nos sujeitando·, que é a tyrannia das paixões 
pessoaes. (Muito betrn). 

O .SR. SIMÕES FILHo: - A tyrannia da platéa. 
O SR . ANTONIO CARLOS: - . . . a tyrannia da p latéa, disse muito bem o 

nobre D ep11taao. 
o SR. ADOLPHO BERPAMINI : - A platêa é o povo, e a unica tyrannia que 

pôde ser comprehendidl\l em um reg!men democratico . 
o Sn. SIMÕES FILifo : - O puvo deve ser guiado por nós, e não n.6s 

pelo povo. 
o Sn. ADoLPHO BEj\GAMINI : - O povo precisa ver para onde o gu iam. 
O Sft. ANTONIO CAiu,os: ,__ E', digo de n ovo, a tyranni.a da platéa. A 

phrase não podia ser rriais feliz. Ha o desejo de recommei:J:dar-se a uma cer-
ta opinião publica, que1 ao que se suspeita, só applau de ruiuelles que sabem 
deblaterar contra o Governo. ·(.Avoiaclo.s, muito bem), que sabem exercer 
contra os actos desse Governo uma c.ritioa desapiedada e inclemente . 

E', de facto, essa terrivel, essa intolera:bilissima tyrannia da platéa, em 
face da q u al penso que o homem forte deve se manter systema.ticamente em 
uma attitude suspicaz 1(apoiados, muito bem); é essa tyrannia imposta pelo 
povo, como acaba de i·ef.erir 0 nobre Deputado - esse povo cu jo interesse 
está no polo opposto áf:Iuelle em que se collocam os qu e invocam a sua au-
toridade, porque o que o povo -deseja é paz, para poder trabalhar e assistir 
ao progresso do paiz, que é a sua propria prosperidade . (Miiito bem;; m1iito 
bem. Palmas . O oradqr é viva'»iente cumprimentado.~ 

O Sr. Vicente Pirjigibe: - (para iima expUcaçêio pessoal) (*) - Sr. 
Presidente, não tenho a menor duvida em lamentar como to:da a Camara la-
mentou , a prisão do illustre jornalista, 1Sr. Renato Lopes, director d 'ú 
Jornal. 

O SR. ADoLPHo BERGAJMINI: - Sirva-nos isso de consolo e conforto . 
O SR. VICENTE PIRAGIBEJ : - Logo no dia em que estalou a revolução no 

Estado de S , Paulo, ·djversos jornaes desta Capital censu raram aquelle mo-
vimento. Nenhum, porém, o fez com ma\or vehemenoia, com maior elo-
quencia d·o que a folh3r dirigi:da pelo 1Dr. Renato Lopes . 

'Isto me leva á co.Iivicção de que a iprisão do illustre jornalis~a resultou 

(*) Não foi revisto pelo oTador. 
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de um engano de investigação policial, pelo qual não pôde ser responsavel 
o 1ilonrado Sr. Presidente da Republica. ·(Apoi<uJ,os; niuito bem). 

Aproveito a occasião, Sr. Presidente, lJara, sem intuito de protesto, m as 
unicamente .com0 uma voz amiga, como uma pa lavra de esclarecimento e 
de conselho, se 3$.Sim me permittem, disco.rdar do· eri10 em que teem cahido 
todos os Governos da Republica, determinando a prisão de jornalistas logo' 
no primeiro dio. do estad0 de sitio. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINr: - E antes da decretação do estado de sitio. 
O SR. VICENTE PIRAGIBE: - Fazem parte, hoje, da Camara, os .nossos emi-

nentes collegas, Srs . Drs . Herculano de F're!tas e Fra ncisco Valladares, um, 
Ministro da Justiça, e outro, chefe de :Polida, n 0 Governo do Marechal Her-
mes, ao qual fiz a. mais apaixonada, a mais ardente opposição, reiSpeitand<> 
aliás, sempre a. fügnissima familia do Chefe do ·Estado, e fazendo justíç.a, aos 
seus sentimentos de honestidade individual. 

Pois be m, Sr. Presidente, essec;i dous 11uxfüares do Governo de então ... 
o SR . AZEVEDO LIMA: - Trap.ôafiaram V. ·Ex., não foi? ' (Riso) . 
O SR. VIC!ilNTE PIRAGIBE: - . . . podem informar á Camara si apuraram 

qµalquer entendimento meu com os revolucionarios que, naquella occasião 
provocaram a decretação do estado de sitio, 

O SR . ADoLPE/o BmRGAMINI: - E nessa mesma o:ccasião niio faltariam, 
com certeza, discursos laudatorio:;;, dizendo que a prisão de V. ;Ex. fõra, si-
pão justa, pelo m enos razoave! explicave! e que se devia reaffirmar, no caso, 
tQda a solidariedade com o Presidente da Republica . · 

O SR . VICENTE J?IRAGIBE: - 1Sr. Presiqente, em r egr.a os jornalistas aa 
opposição são completamente al heios a esses movimento.:; revolucionarios. 

O SR . .i\RMAN_Do BuRLA:MAQUI: - Nem sempre, 
o SR. ZOROASTRO ALVARENGA: - 1\1a$, preparam o campo. 
O SR . VICENTE PIRAGIBE: - Não ha duvida, eu rnesmo confesso que fa-

zia propaganda da revolução, pregava a sua necessidade . 
O SR. ZoRoASTRu ALVARENGA: - Quer dizer que V. Ex. era elemento effi-

clente da revolução . 
o SH. ARMANDO EURLAMAQUI: - Autor menta]. 
O SR. VIClilNTEJ PIRAGIBE: - Mas, o estad0 de sitio não foi feito para 

punir delictos de imprensa anteriores ao proprio sitio . 
D ecretado o estado de siUo, cessa a funcção do lornalista, o perigo que 

dahi podia resultar desa pparece de todo, porque _os jornaes ficam sob a cen-
sura d a pol!cia . 

O ·SR. S.IMÕES Fn.Ho: - O argumento de V . illlir. é muito criterioso. 
O SR. VramNTE PIRAGIBEl: - E, .Sr. Presidente, já 1que me enoon tro na 

tribuna, p1·e·c!So amda declarar á /Carna.Ta, e penso l(lUe [JOSSo · faz:el-o em 
nome da baincaida do Di$bricto, depois idos ·discu rsos dos s~s. Deputados Ber-
gamini e Azevedo Lillna, que todos nós condemnamos o movimento que ;re-
benitou no Estaido de S. [paulo. 

o !SR. AZEVEDO LIMA: - Muito 'bwu . 
O iSR. ADoLPHo [BE:RGAMINI: - Não ha duvida, foi o que eu disse e só 

não en tendeu assim quem não quiz . Nem clou a confiança de cham ar aquillo do 
revoluçã,o. 

o SR. ZoROAlSTRO ALVARENGA : - Futurismo de revolução . 
O SR. AZlilVlilDo LIMA: - Não, uma revplta . 
O SR. VICENTE iPIRAGIBEl: - SerÍl:I, :p,reciso, Sr . Pre.stden.te, que se fizesse 

aos repTesenrtantes do Districto Federal a íil(iui>t.iça de considera1-·os ignoran-
tes da situaç.ão actual do Brasil, para se acreditar .que qualquer delle:;; vie:;;se, 
com a sua palaivra do seio do Congresso, ou fóra dell~, in':!entivar qualquer 
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mavime'Thto contra a or.dem publica. Seria preciso acreditar, que nós, repre-
sentantes da oa/Pital do ,paiz, desoonlhecemos a dolo·rosa situação financeira 
actuaj. 1Seria µreciso acceitar que nós niilO ·sa;bemos que peza sobre o Brasil, 
só de juro1s da divida externa, - a despeza de 1. 1500 contos por dia, juros 
_qu'} •s6 .podemos !IJ.agar com muito trabalho, muita dedicação e muito pa-
triotismo, e nunca com a sübversão da O'I1dem publica. 

IO SR. ISIMÕElS Fn.Ho: E essa parte materifLl 'é a menor. O que mais 
soffre é o 1patri0Usmo moral da nação. (.1.poiados) . 

O SR. VIClENTm PIRAGIBID: - Quanto á @firmação relativa aos ap.plau-; 
sos da platéa, ipreciso lembrar á Ca,mara, que a repres·entação do Districto 
Federal, quando se 11:-rata das suas CO!Ilvicções, mesmo poli:ticas, nãio se deixa 
ll.i'rasta;r por esse.9 applausos faceis. Muitas vezes, levada por aquillo q:uei 
OCYnsidera seu sentimento pat1iotico, affronta as couente.s populares, com os 
Eeus co'IlJsel1ms seguidos de sua palav.ra polnderada ... 

o SR . ..A.z!;1vEno [LIMA: - D~z V. Ex . muito 'bem. O caso da eleição 
piresidenci:a;l é um exemplo' rty<p1ico. 

O .SR. VICEJNTEJ IPIRAGIBEJ : - T·emos a iprova dtsso na ultima campanha 
:presidencial, 1qm;i encontrou •COmKJ remate a merecida victoria <lo honrado Sr . 
Dr. Arthur Bernardes. 

A Carrnara, de certo, nãio esqueceu a exploTação ,que se fez em tol:'Ilu 
da caindi.datura do actual Preside'Illte da Republica . ·Essa exiploração deu em 
resultado a fo.rmação <le correntes populares, contrairias áquella candidatu-
ra . Pois, Sr. lP1restdente1 .exactamente IOS dous oradores que aqui agora se 
mani.fes>taram, os ·S·rs. Ajl.olpho Be1·gamini e A·zeveao Lima com o meu fragi -
limo CD'Ilcurso (não 04>0Wdos) collocaram-se ao lado do ca'lluidarto da Con-
venção de O'unho, contra esses applausos pe;rtido·s da platéa. 

O SR. ÁZElVlilDO' LIMA,: - E a.ririscando nossa prnpTia vida. 
O SR. A.DoLPHo BElRGAMINI: - A vida valia menos que a nossa r epu-

tação, então. rutassalha;da a cada instan:te . 
10 !SR., VICENTID IPIRAGI,BEl: - E, Sr. \Presid.ente, já que toquei no assumpto, 

quero manifestar a mintm convicção de que esse movimento revoluctonarlo 
do Esta,do de S. lPaulo ljâo é sin5.o ainda uro.a. consequencia remota do;quella 
campamha de odios e de paixões, fomentada p·erver.samente contra o can-
didato 1% CD!IWençãio de Junho. 

Qua'Ildo, logo depo·is de indi'oaido o nome de .S. Ex. 1para a succeoo·ão 
presidenoiail do Sr. Epitacio [pessoa, !foi lev.antada a C;8:ndidaturJ. do não 

menos illustre •Si!'. !Nilo !Peçaruha, oppo.sita, â daiquelle, confe·Eso a V. Ex., 
· Sr. Presidente, que tive v·erdadeiro erithusiasmo por essa luta que via oint-
ciada e que seria uma pag~na brilhante da demo·cra.cia no Brasil. Infeliz-
mente, porém, os que div·ergiram da Convenção de Ju!Ilho entraram por um 
caminho, que me rpermittiu qualificar de ingrato, cimentando em todos os 
espiritos uma convicção et"l'D'Ilea., crescente de hora para ihora, lançando mão 
d:e J}rooessos rniei!llos juft~l~tcaveis. T.ul:Jio ajoaJbiou, como ,devia ~cajbar,, na 
miseria das cartas fal~ e na vergonha dos .factos da Avenida Central·. 

E' certo que a grande maioria do Exercito se ocillocou, framca e deci-
didamente, ao la.do do Gpverno da iRepublica; mas, infelizmente, nos quarteiJs, 
ficou, ainda a semente nefasta, que havia de trazer como resultado os factos 
deprimentes de que temos noticia, no Estado de is. '.Paulo. 

IPensa, 1Sr. Presidente, que com estas palavras desalinha;va.das (não' 
apoiados), rteriho e:iGplioa;Çlo com precisão, sem qualquer rpaixão, o verdadeiro 
sentimento da 1bancada .cario·ca, sem exceptua.r mesmo aquem~s que de nôs 
divergi'ram. 
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Esses, que não nos acom1panharam naquella luta., de certo não approvam 
:esse.s movimenJtos di> ir...eu:blJrdunas,;;ão, •que, ~o·nge de <eo<no.w,rerem pti,ra o 
progresso do ·paiz, vêm constituir entraves que, durante muitos anno.s, tere-
mos de lastima.i·. 

Era o qqe eu Unlha i:. dizer. (Mi~ito bem; muito bem.,. , O orador 6 vivu~ 
mente; civrnprimentado) . 

.SE1SSÃO DE 10 [)IE JU1'."HO 

O Sr. Antonio Carlos (*) (mov'Í!mento ae attooção): - Sr. IPres.idente, 
levanto-me confortado como brasHek-0, e, taznbe;m orgulhoso deante do no-
tavel movimento que se vae operan'do de Norte a Sul do paiz, condemnai1do 
de modo severo a revorta de que esit'â. sendo scenario a culta <Cidaide de füÍIO 
Paulo. f: 

Levanto-me <Confortado e orgulhoso doo11'te da a;cção .serena do Sr. Pre~ 

· sidente da Reyublica, que uma vez mais se mostra na altura da p-osição que 
os .bras!leiros lhe c-onfiaram, se mostra digno deipositario da confiamça <la· 
quelles que -o destacaram para, nos momentos de p€origo da Nação hra.s<ileira, 
assig11aJar-se como um defensor inwerter•rito da o:rdem ~egal e das autorl• 
dwrleis constituídas do 1paiz. (Muito bem) . 

iLeva:n<f:o.-me conJfortado e orgulhos-o deantJe da aJc'ção admiravel e :a tê 
1'.eroica do P .residen:tflo desse glorios-0 E stado que é <S. Paulo (apoiados; multo, 
bem), de o!llde, em todas as épocas teem vindo Uções de pa;bri-otismo que 

constituem paginas hrilhantissimas da hi!Storia nacional. 
A resistencia de Carlos ae Campo~. a. s ua bravura rpessoal e a sCLa co.-

pacidade de homem de Estado, fizeram -no vencedor, desde as p.rimeiras ho·-
ras, desse co!lldemna!biUssimo levante militar, e. ,collocam-no na P"Dsição ele 
um dos :mais notaveis brasileiros cujos nomes há-o alcançado o ah1ss1mo pre-
mio de figurar em leittras douradas nos fastos da historia da nossa patria. 

O momento, Sr. rpf:>rsidente, acO'Ilselha inteira fi.rme·za dais no·ss•as atti-
tudes, as ·manifestações as mais desassoirnbrad:as ao lado do Sr. P'residerite 
da Hepub.lica e do Estado de S. Paulo, corrobo.ra:ndo e fo·rtalecenéio, si pm;;-
sivel, a atti'tude patriotica e por to·dos os títulos dt@na C!e tSer engrandec!·da 
de todos os governado·res dos Estados da Federação e tantas assodaç.ões 

d·e cl<aJSse que, nesta Capital e em tot1o o territorlo brasileiro·, não cessam 
de affirmar de modo ·categoric o e enthusiasta a sua condem11açã-o· formal 
â.quel1es que, esquecendo os seus mais e·lementarell dever.es e faltando com 
o amôr que devem ao seu paiz, a:oa.bam de •crear ao desenv,olvimento d'a 

nossa vida s·ocial e politlca o grave embaraço, constituido pelO" movimento 
sedicioso realizado em S . Paulo. CZJ.Iiiito bem) . 

'.Não quero me referir miudamente aos aspectos• moo\!> de3'Se movimento 
porque elles estão na consciencia de todos os brasilei.ros, cada um dos quaes 
sente fundto os maleficios que d:ahi podem d:ecorreir par!t. a nnssa patria. Eu 
me ipermitito referir-rrne apenas, n esta hnra, a a lguns aspectos bo'llS, se as-
pectos bons, po·d:em ser verifi.ca,do.s em acontecimento desta nat~re:?ia. 

O primeiro aspecto bom ê representado pel·a co1'.I'bcçãio com 1qu)e vã.o 
procedendo as forças a,=adas lega€1s, o Exercito, a Marinha, fixmes ao 

(*) Não to: revisto pe:-0 orador 
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lado das autoridades constiituidãs, certos de !lUe o interesse delle·s lJara não 
fallar nos seus deveres ... 

o .SR. NICANOR NASCIM!EJNTO: - Peço l.icenç.a paro. lembrar â V. I!lx . 
trunbem a attitude <la Policia do Distrrcto Federal. 

O SR. ANTONIO CARLos: - ... está em servir 'á ordem e As autoridades 
que <JS birasileiiro·s escolheram paJra a s ua direcçá.o . 

10utro aspecto bom é representado •Pela leaJ.daãe dos corpos policiaes da 
Capital Federal e de todos os Estados da. ll':ederaçãio, os quaes, <por interme-
d.io dos Governaià.ores estadua,e.s, não cesS'am de dizer ao PI'esi:den:te da Repu-
blica que essas outras milicirus constituem para o.s ·braslleJ.r.os um novo e vi.., 
gol'Dso instrumento para a defesa da legalidaide. •(Apoiados). Por fim, outro 

aspecto bom e que enthushi1sma é o ~ •reprovação oabal da Nação brasileka 
a esse movimeruto limitado a um numero relativamente pequeno de ambi-
•ciosos; é Sr. !Presidente, a áffkmação continua de solidariedade do paiz ao 
Sr. Presidente da Re:r:m'blica, o que mostra 1que es:te .paiz está vivo, que a 
na.ção brasileira es1tá conscia dos seus deveres ·e sabe como defende\: os seus 
direitos em se .governar livremente pela.g morma s representativas que a 
Constiitui·ção dos povos cultos estabeJ.ece . 

·Esse movimento é de tal ordem que me anima a dizer que, dessa revol-
ta, os aspectos máas talvez se jam !extinctos pelo aspecto bom e gTandioso, 
corusiste.nte na affirmação da nação 1bra.sileira de que das sedições que aqui 
ou alli se verificam e que s-ão revezes natulra'Els da v~da dos povos, ella r~ 
servirá para sahir mais 1 forte e assegurar com mais !firmeza a realização dos 
aeus grandes desti.nos, que taes is-ão os destinos da nossa caira patria. 

Sr. Presidente, a mpção .que submetto á consideração da Camara é a se., 
gulnte: (Lê). (Mitito bçm; 1nuito be1n. P(IJlmas no recinto. O orador é cwm-
1irirnentado) . 

Vem á Mesa e é liÇ!o o seguirute 

REQUElR!MENTO 

A C'amara dos (l)epµ•tado.s j ulga-sie no dever de, tradufindo o sentimento 
geral do paiz de que é reflexo e orgão, applaudir a s·erena energia e impe'r-
turbavel intrepidez com ;que na élJctual emergencia e em face do odioso leva.nti. 
àe que está sendo t'hea·,tr;o a •capital do Esta;do d'e São Paulo, está agindó o 
eminente .Sr. lPresi<lent<,!) ,da !Re>publica e de significar-lhe a sua integiral 1io-
lidariedade. 

Ao mesmo tlempo cump·re-J.he ex;pressr a sua admiração pelo denodo ci· 
"l>lco e bravura patriotipa que estiio. l:laraicterizando a ao\;ão do lllustre Pre. 
sidente Carlos a.e Campps, na ·heroica •resistencia ã;quella •rebellião e ás forças 
legaes do Exercito e da Marinha qu'e· estão deifendendo a Republica. 

;Sala das !Sessões, erp. 10 de jwlho de 19·a4. - Antonio Carlos. 

O Sr. Presidente: - Acha-se s'obre a mesa o seguinte 

REQUERIM·ElN'l'O IDEJ U'RGElNCIA 

Requeiro urgencia para immooiata vo.taÇão do r equerim'enio hoje apre-
sentado .pelo Sr. Dep~tado A<ntonio Carlos . 

.Sala das sessões 10 de ju~hô :de 192,4. - Heitor de Souza. 

O Sr. Presidente: - A lista <le p!'esença aiccusa o comparecimento de 
13·6 1Srs. Deputados. 
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\T-0u submetter a votos o ri;equerlmento de urgencia do Sr. Heitor de 
So·uza. 

Ein seguida é app1:ovado o referido requerimento dô !Sr. Heitor . de 
Souza. 

O Sr. Presidettte : - Vou s ubme.tter a votos ó recl'uerimento do Sr. An-
tonio Carlos. 

O Sr. Francisco Campos: (*) - Sr . Presid·ente, seria desn~essarLo que , 
um representante ·de 'M:inas se levantasse, nesta 'hora, ·para, depois da bri. 
!bante oração do illust11e leader -da maio·r1a, tentar 'traJduzir o pensamento 
e a attitude de Minas nessa grave emergencia que se depara aos d:e.stinos 
n<Vc:io.naes. 

Os sentimentos rt:radicionaes de fidelidade- á ordem juridica, ás institui~ 
ções estabelecidas por parte do grande povo d-0 Brasil central, se aoham 
profundamente grava-dos na :memoria do paiz palra q'lle [precisem s er relem-
bra·dos é reaf<flrmaidós neste i•nstante. 

O Estado de !N1inas, reunido em torno da figura varonil do seu grande 
Presidente (apoiados; niuito bean), vem demon.s1brando, desde á primeira 
hora, quaes sejam os seus sentimentos, qual o e!evaJdo. diapasão da sua alma. 
qual o teôr do pensamento politico, que vem orientando e dirigindo, neste 
trinten:hio de ReP'll'blica, a aicção ·P-Od·elrosa, equilibraida, ·discreta, mas firme, 
i::orajosa e ertergka, da J)ólitica mineira (apoiados; ·ni.i14to· bem) em todas as 
graves emergencias por que teem atravessado os destinos. republicanos 
1foste [[JaiZ . ~ 

.sr. CPresidente, pelos .sentimentos de Minas, pelo pensa.menta político 
dié Minas, p.ela wttitude de Minas, a finaim igualmente o .pmwamento, o 
senf' i111~ni1' 0; e a attitude dos ou.tro.s 1IDs•tados da Rie1JiulYUcia (muito .bem; 
apoiados), todos eHes reunidos, como uma corôa, em tom<> do Govermo Fe-
deral, traçando este circulo d.e garantias moroes e [lolitioos, sobre o qual 
repousa, S.r. :Presidie!nte, a segurança de rque· as instittuições republicanas 
ainda não .pe.rderam, no Brasil, as suas sentinelas avançadas (1nuito bem); 
que o meia po1itico 11brasileiro está á altura d.rus s uas Lres.ponsrubilidades; que, 
sejam quaes forem as aC'cusações e a;:; 'V'eriberaç.ões injustificadas, com que 
S"l lhe taxeI11 as strns <presumidas subserviencia e escravklão, essa subservi-{~ 
encia e •ess.a. escravtdão não :reµresentam maiis do que esse grave, ponde-
irado e dioscreto senso das responsrubilid:adee (apoiados), rque ha ·de acompai-
nhaLr a todos os 1homens ,pubJi.c:o·s; 1se elles querem se mainteir a esta altura 
em .q1ue a de1egação do po·vo, aos seus representantes, não s:Lg,niifica a;penas 
uma 1petição mas ·Uma tronsm1ssão de rpoderes ga;r'antLdos, e afiançados por 
uma capacida.de e uma respons•abllidade comp·rovrudas. (Muito bem). 

Sr. Presidente, .submissão â ordem, escravidão ás responsabilidades, apa-
ga,ndo·-as as attitudes .JnfüvJ.duaies, para que appareça e se accuse a so.lida-
il'iedade geral, indtspenisavel á o:ealiZação de toda a obra poUUca, que não· é 
apenas a ·obr'a de individuas iso1ados., senão o !reiSulWdo de uma convergen-
cia de vistia,s, em que as individuaJi.dades se s·acrificam ·e ·se aipaga.m, disci-
plina essencial a <todos os conpos, assim como aos co~wos poliHcos, disci-
pU.na que não representa uma aibdice,ção dos -orgãos mentaes, sinão uma sur-
dina destes o:rgãos e uma 0Jp1plicação mais attenta delles aos seus deveres. 
(M1tito bem. Bravos). 

(*) Não foi revisto .pelo orador. / 
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( , Sr. Presidente, graças a essa subserviencia, .graças a essa escravidão, 
te:im a.s instituições republicanas do Bra:sil,' apeza.r de to{Los os contratem-
pos, marchando lenta, mas seguramente, 'Para as s uas. grandes reaJ.iZJaÇõe·s; a 
essa subserviencia e a· essa escravidão, que fizeram os 3·0 ·annos de grande-

(i ~ 
zas materiaes e politioo.s do Brasil no período da Republica (mutto bem), 

~~ 
e e'.llSa subserviencia e &sa escravidão, sUJJ:'<'!a,,s aos apwpos e aos aip:pQaiusos 

~
!Populares , é que teem leivantado, sobre essas. reincidentes tentia:tivas do ple-
biscito de quarteis (apoiado, niuito bem); é que teem mantido sem.pre viva 
e no mesmo õiapasã.o a vo20 do 1Paiz, ~ieaf\EirimaJda, em sucoesstvo.s plebi,si-
ciios ma;ciQnaes, <para os granões oargios electivos. (Muito bem) . 

iSir. Presidente, quanõo assim, neste girave momento- de af.flicção e de 
wpprebensões nacionaes, se volvem os olho-s do paiz para este recinto, en-
contram-no co:nscio de suas ·res.:;ionsaibiJidades, prompto ás affirmações co-
rajosas, sempre prepar·ado a resistir ás tentátivais õe suborno, com que a.a 
fabricas õa opinião publica tentam preparar e a~parelha:r esse serviço im-
patriotico de desg.uarnecer o paiz dos seus apparebhos de protecção e de defesa. 

não apenas material ou militar, mas münü, financeira e política. 
A pr.ova, est!á, Sr. Presidente·, neste momento de rec<Ynstrucção n aciona,l, 

em que as finanças publicas oomeçavam de resurgir, em que a economia 
:.'lacional, sentindo-se garaintida, desdührava ás suas forçais e a sua a·ctivi-
daide; neste momento em que a vida po!iüca. do paiz se reas-sentava sobre as 
suas bases tranquillas; eis de noVQ, !Sr. Presidente, que reapparece a 
mesma brotoeja; eis que de ri_ovo resurge, {lo reino das sombras, esse fan-
tasma da ·sedição militar, já ,nteoiramente •banido do espkito da confiança 
publica para tentar de novo sp.bverter, não apenas a 011dem material, e .que 
seria um simples caso de policia, :mas a ordem moral e politica, recomeçando 
essa tentativa de saque ao patrimonio naicional nos seus mais altos valores. 
Inutil '1lentatjva! A nação, r epresentada nos seus ongãos mais elevaidlos, o 
Congr·esso, a J?rooiõencta da R~publica, QS governos dos Es·trulos , apenais sor-
l)rehendida, organiza-se para ?> resiste<ncia, e não é, .Sr. Presidente, de se 
desprezar, mas de •se accentuar antes, que esta élite po.Ji:tica tão deprimida, 
essa élite politica contra a qual se voltam os accUJS!IJdo['13s impenitentes· se 
revelou á altura dos a,oontecimentos. (Apoiaàos). 

·Essa élitte .politica, que conta em seu seio uma figura de tão alta ca-
tegoria moral, como o Sr. Ca1·los de Oampo1s (apoiaàos), resistindo, impavL!lo·, 
nos assaltos, não é uma élite v·encida, nem é um valor a se de51p-rezar. 

Ei•s j}or que, Sr. Presidente, a nação ipóde estar tranquilla de que o mo-
' ' imento sedicio.so, agora cil'cumscripto, não reune os ele-mentes n ecessarios 
a vencer ·essa 1·esistenci.a gel'al, oonstituida pela naçãio em blóco, e que, 
dentro ei;n pouco, reintegrnida á ordem constitucional, poderá o .pa,iz, agoTa 
desassombrado de novas ameqças, continuar o curso de seus destinos . 

."'lr. Presidente, a.ssodo-m\'. em no.me da bancaõa mlne:ra,, s i J}OSlo ,por 
ella (avoiaàos, muito bem) , e.:rn nome do Estado de Minas Geraes, ás mo-
ções a.p-resentadas pelQ illus tt'e Zeaàer da ma,ioria, de confian ç-a e de 31P-
plausos á energic.a attitude do Sr. Pres·idente da RepubUca (mitito beni), 
e de admiração á grainde figura de Carlos de Campos reaffirmando, mais 
uma vez, os sentimentos de que s·e aoba possuído o Co·ngresso Nacional, 
dispolilto a app-arelhar o Poder Executivo de todas as me.d.idas, ainda as mais 
extremas que sejam neoessa11as, afim de õebellar, dentro do mais curto 
l}razo, o movimento sedicioso que estalou em S. Paulo. (Apoiaàos; muito 
bem). 
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'rraduzidos, assim, Sr. Prestdeinte, os ·sentimentos da barn:ada mineira 
e rea.ffirmada a sua solidariedaide integral com a,s autorioodeis constituidas, 
11e~te mo·mento, eu, por ·minlha c'Onta di·go agora, 1que ~lão ·só dar;a, se es-
rivelóse presente á sessão de sabbaid·o, o meu apoio aJG ;projecto auto·riza.i1do o 
Governo a decretar o estado .de sitio, •.como taimbem a todas as medidais, 5 

ij .ünda as mais extren1'as, repi•to, que o Congresso julgar necessairias, appa-
t·elhando o [poder Executivo0, ini1o mesmo até á de1ega~ão de p.!eno·s podere·s 
"º •Sr. .P.res1c1ente da Republica ,para exe11cer, d.J.lramte o tempo que fosse 
p·reciso, uma acção discricionaria. CMuf to bem; mitito beni. O oraclor ê 
cwni1Yrinientaâo . Palmas no reC'into.) ~ 

O Sr. Nabuco de Gouvêa (*): - ·Sr. Pres1dente, inte·i;.pretando o pen-
:;amento da banooda republicana do Rto Grande ,ao Sul, ·que ,po[· s ua vez, 
rnflecte o pensamento do Presidente do <Estooo, subscrevo na integra e com 
o rrfaior enthusiaismo o .pensamento ex;presso pelo il1ustre leader da maioria 
na mensagem que pro•põe de solidariedade a o emineJJ.te Sr. Pres;dente da 
Republica. 

O Rio Grande do Sul, Sr. Presidente, fiel ao seu programma ele ordem 
ú de re:speito á a.utoridad·e constituida, desde os primeiros momentos em que 
,,;e divulgou a impatriotica revolução .que tão dolOQ'Osam·ente :no·s surprehen-
deu, collocou-se ao 1000 do !Chefe da Nação, pondo lá sua dis1posiçi\io os seus 
~'ontiongeil)tes m:i~iitares, ·e affirm1amdo que nãio a-ecusaria sacrificios. sejam 
quaes foi"er:n a sau:-mõ'ii"'ta. e s ua ext€Jllsão, r>Wra manter a legalidãde. 

Os telegrammas que chegani do fonte 'official e qu€ por meu interrne -
dlo foram dirigidos a.o 'Chefe da. Nação, são a expressão viva desse pensa-
m ento e o atte.stado mai•s significativo desse modo de ag·ir. 

Foi, Sr. Presidente, com verc1adeiro jubilo que vi ,que não havíamos fi-
cado isoladós, neste mbmento, os nossos aidverl'air.jos .poliUcos .com o mesmo 
s urto de respetto á ordem e de .amo•r as instituiç~es, se ooUooairam sob o 
mesmo ponto de vista, ao ·laido da 10rdem ,constituida . El' de grande con-
t:orto este ·exernplo e.ma naiclo do Rio Grande elo• !Sul, envo·lvendo na mesma 
band€ira. os adv.·ersarios de lhontem, ne.sse .grainde gesto ele patriotismo e de 
elevação drvioa. 

Sejam extensivas ao mustre !Presidernte de S. .Paulo, uma das ff.guras 
mais significa ti v·as de re;pu blicano de raça, toda,s as nossas sympaithias. 

Envio, !Sr. Presidente, deste posto, 'ao eminente homem que neste m.<0-
mento dirige o grande Esitado, os votos mais rurdentes da soUdariedacle do 
Rio Grande do Sul, e a admiração mais pl'Olfund•a e toda nossa bancada, que 
o acom,pan1ha de i!J€ff'!ÚO e oom. o m.aior entih\JJSIÍaSimQ nesi.f, angiustioso· mo-
mento. (Muito bem; muito bem. O orador é muito cumprimentaào). 

O Sr. Manuel Duarte (*). - S·r . .P11esidente, a bancada do Estado do 
Hio de Jaineiro, sente-se urgulhosa ~m dar o sea voto, que é ·o voto de todos 
os fluminenses, á moção •que a.caba de ser ~presentada :pelo em·ine nte zeader 
·da maioria, Sr. Antonio Oarlo·s, e em .cujo contexto ,palpita, por aissim dizer, 
a :p'l"opria ailma· da N ação· bras1Nei•ra, moç.ão que lha tle <ter por ef!eito, .. siem 
duvida, a mais pl'ompta oo.or,denação do ,pensaimento 1politioo do Brasil, no 
:apofo ás autortdades constituidas do paiz e no repudio ao crime innomina-
vel, que neste momento se •está. ,praittcamdo em •S. Paulo. (Mitito beni). 

(*) Nã,o foi revisto pelo orador. 
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Nessa moçãio 1se consubstanóam os mais .legítimos e san to,s sentimentos 
da collectivioode bra.sileira, ou representada pelo·s seus ·home·ns de caracter 
e de civismo, dispostos a dar t odo o esforço de •sua acção, em qualquer 
campo onde a luta se offereça, na defesa da iRepublica, da ordem, da tran-
qufil:itd~de, dv a:>rin"'-irpio da a utoridade, ou represerrtadia no,s corações das 
proprias mães brasileiras, que procrearam seus filhos para a obra 
de engrandecimento do Brasil, e nunca para a abra de destruição dos p r o-
gressos .e benefícios que a sã politica tem determinado paTa o p aiz. (ApOia-
dos; Mwito bem), 

O exem plo do EJ.stado de S , Paulo, .cuj.o Presidente era supremo expoente 
das qualidades mais viris do ipovo brasiJoeirn ... (Apoi ados). 

O !SR. SIMÕES LoPl!lS: - .Digno herdeiro de seu ·il!ustre pae, Bernardino 
de Campos. (Apoiados) . 

O SR . JY.r.ANOElL DuARTE : - . .. ve·m mostrar como vern1anecem na alma 
(las nossas ipopu}ações aiquelles me•smos .esrtimulo.s heroi·cos, que ainda ha 
rp•ou cos dias foram aqui postos em ·relevo no brilhantíssimo discurso do Se-
nhor Deputado José Bonifaici.o, rememorrurulo a gtlodosa jornada que foi 
aquella em tc1l'no do pensamento que constituía a ICbnfederaçãio do Equador. 

lEsse exemplo de 1S. Paulo, que nos elev·a o a nimo republica.no e nos in-
centiva mais e maiis no traibal1ho inoessamte, que aqui de:vem'Os desenvolver, 
no sentido de defender os lliegitimos initere•sses dio ·Paiz, esse exemplo encon-
tra, feli'.üment•e, no :Estado do Rio de Janeiro, um éco enthusiastico e vi-
brante, de apodo á s ituação e de ·em.coral,jva,.rnento· áquen es que, a seu lado, 
sustentam a ord€Gl'l l egal

1
• (11fuito be-rn) . 

Floriano !Peixoto., 1qu<tnd·O, ela .primeira investida •Contra as i.nstituições 
republicanas, tambem achou no ®smdo do Riv de Janeiro a a;c:ção mais 
prom,pta .Jeal e decidida :em faJV'Or do Governo Fede1·a 1. 
. O povo fluminense se •conserva no mesmo •estado de espirita: est;;, vigi-
lante e attento ; o Gov·e!!"ljO F'ede;ral 1póde contar com el1e, como, na hora do 
perigo, que natm:>alm.ente não se avi1sinha,rá, dada a .maneira energica como 
tem p r ocedido o •Estado qo Rio ele Janefro, o .qual, por todos s.eus elementos 
prestaveis, ip'or todas as .suas vozes v ivas, por todos ·os ,seus sentimentos· pa-
triotico:s, revela. a dis:posjção de defender a !Patri·a e a /Republic·a . (Muito 
bem; muito bem. Pa;f!lna i'j . O orMlor é V'WMr1;ent e c'wmpirimentad-0) . 

O Sr. Plínio Casado (*): - Sr. Presidente, a ·bancaida libertadora do 
Rfo Grande do .sul vota a; favor 4a moçã,o que acaba ·de ser apresentaida e 
foi tão bJ-i;j,hanteme nte funídann:enfla!da .pelo iSr. Anto'llJ~o. l(JarJ,os, eminentiei ( 
leader da maioria, e vota de alma aberta, ·sem restricções menmes, porque· 
nós, que constituimo:s esS!j. bancada, somos antes de tudo, defeneores das leis, 
da Republica, ela Constituição Feaeral. (Muito bem). 

E' verdade que vimos de uma aspera jornada, através de um caminho 
a.brohllado de ·Lutas, espaçado de cadaveres, enso·paido de sangue; nós, qu e 
aqui estaimos, vimos de uma revolução, n-0 mais ·a lto sentido do vocabulo, 
na sua mais ~Jenfeita .sjgnificação socioJogica. (Muita bem,) . E, por iS~ú 

m esmo, é que outro.s, 1nesj:a Oas·a, •poderiam prestar mão forte a esse motim 

' 

de quarteLs, a ·essa m aishorca; quaesquer outros pode·ria;m faz.el-o, nunca os 
Ubertac1or es do Rio Grande do Sul, que teem 1'.JOT 'bandeira a prop,ria lei 
besica da ReQJublica (muifo bem), que conserv0fil'J. sempre no coração a ima-
gem da Patria, e ique, si se teem lutaldo, muito sangue do seu teem c1er-

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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ramado, efo~ •. ~.~1,~,)•«t , irdirn'.trio qué votam a esta u:'atria grande, a 
esta Pa.tria b a s .at'I'ia amada. (Mwiito be1n) . 

.Sr . Pr·esiiiente, não es·tamo.s deainte de um.a Jrevolução, e ·sim de uma 
revolta de quanteis (apo iados; mu4.to bem), que n ão pôde verncer, que nãio 
h a ·de vencer, porque 1seria descrer dos proprfos ;prinçioPios fundamen.taes da 
fiociedade, seria descrer dessas le is, tão po•sitiva,s como as leis physieoaS, que 
regem o·s destinos sociaes, aidm1ttiir, por um inostante, que a rebeldia que a 
esta hora aillfJige a alma da PaJtria, conseguiss·e derrubar as instituições bra-

dlei.ras, ve•ncer 'O Brasil, contra a .con sci-encia n acional. (Mitito bem; bravos) . 
A'h! não estou a1qui fanando po1,que o mo:vimento militar me cause a 

meno1r impressão. Não; .estou faJla.ndo porque não me podi·a ·calar n este mo'-
mento: era P·reciso que ao éco ·estrepitosn d ais acciamaç.ões que se levantam 
de todos os eoanto.s do Brasil, pe).a ordem, ,pela .1egalidacle, ,pel-o Governo da 

Republica, pela Constituição Federal, eu v iesse to,mbem juntar a .valavraj 
do Rio Grande do !Sul libertador, q ue não podia deixar de ser ouvida neste 
lnstanote, porque, tanto como o nolbre Deputado S.r . Naibuoo de Gouv~ia 

acaba de dizer, nós, os li'bertadores do Rio Grainde, estamos dispostos a verter 
a ultima gota do nosso sangue na de:DeSa da lei e da autoridade legi tima. 
(Muito bem). 

E' m•ister, .senhores, que assignaleanos um pon1to, iJ.Ja.Ta que não possa 
:Pairar a m enor duvida no espírito n acional; não se de'Ve fallar no Exercito, 
di.zendo 1que e!le .es·tã fazendo a revolução (apoiados; nviiito bem) . Não : o 
Exea·.oito é quem es•tlá defend•endo a legalidade ((J;poiados; nvitito be·m.) . Un~ 

·grupo de militares se swblevou c ontra a O•rdem e a 1ei; mas !quem, mais um 
'vez, e,stá honra ndo a;s tradições d.o se4 :passado, essa ·1airga tra.jectoria de luz, 
que é a H]sto•ria do Brasil, é o Exercito nacional, é a Armada na,ciona l, sao 
as c lasses militares que, em no.me do po'V'O, deferul.€J.n a o·rdem e a le i. 

E ssa l'EWoHa não opócle trium•p'har. L evawtou contra si todias as forças 
vivas da Niação. São •as classes 09mse1wadoras, sãio as 'Ciasse1s mi litares, é o 
Congresso .Nacionail. , . 

UM ISR, DEPUTADO: - E' a cunsdenci•a nacional. 
O ,SR . PLINio CASADO: -· . . . s ão os estudantes d.a·s a cad emias ; emfini, 

esse pod.er .soberano ·deante de .cuja ma.gestaide 1nos inol,in•amo·s e sém o qa ul 
não pôde ha;ver re"V'Olução ver<ladeira, que estlá ao :nosso lado, que está contra 
u motim, a o lado da 1cons·tituioão - o povo brashlej.ro ! Apoiados; n,,,uito bem). 

Sr . Piresidente, a ban.caida 1'i1'ert a>dor a do Rio Gr.am!de, presita o., mais 
slnoero, o mais leal apoio ao Governo da R<'lpublica, ·na defesa da ordem . 
Nem outr-o podia ,ser o nosso modo dle agia:- e ·o nosso m .odo de lJe<:nsar. 

Vimos á esta casa lewantados ··nos escudo,; de uma Tevolução, mas de 
uma revoUução que tinlha dJOr bamdetra a 1Cons,t i tuição •Feder a l, para que 
ella tiv.esse a s ua inteira a;pplicaçã,o e seu imperio aibsoluto nci rRio Gr>amde 
<!o Sul. 

Po·r •consegwnte, .senhores, não 1Póde •haver, 'llJO noss o •procedim.ento, nem 
s iquer de leve uma !inlcohel'encia; rtodos ruqui estão vinc ula.dos p elo laço es-

t'nei to d.e uma mesma 1déa, .cong.raçados s ob a i1nflueooi•a dominadora do 
moomo sentimento que é o a m or que rvo•tamos á P.aJtria e á Republica. 
(Apoiados). 

Nenhum 'procedimento é mai·s honroso do que o mosso, P'O•rque, a inda 
uma vez, es tamos GP laido da iconstituição, estamos ao lado das leis federaes, 
contra a prepotencia, -contra a amarclhia e ·Contr·a a illegalidade. 

A bancada libertadora 'Veiu á Camara para pugnar ao la do das suas 
co-~I'mãs, pelas idéa.s xiobres e gienerosais, .que porventura pua.és.sem ser a gi-

CENTRO g~ ltOCUM!'J.lTJÇÃô E INP'&RMAC10 
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tadas .no .seio de,sta Caiinaira. E, ~ieste mormmrt:o, prestando apoto ao Go-
verno da Republica, collocando.-se desassombradamellte ao lado daquelles que 

se :batem contra a anar,cJüa, ·oontTa a {leso·ridem d~ que é o exemplo mais 
bello, miais ibriLhante, mais empoLgant e, a. :p·ersona1idade extraordinaria de 
Carlos de 0annpos (muito bem), que encarna, neste mOIITheirito, todas ais ener-
gias, todo o valor, toda a glori'a elo [passado s ublime do Estado de :S . LPaul<>, 
a que o Bra,sH deve os m.ais assignalados serviços, a bamcada libertadora do 
Rio Grande es•tá aqui .PaJ.'a se bate·r ,pelos mais nobres ~déaes, aio laK1o dais 
suas co-trmãs, e , ne ste i:nstante, elJ.a serite que se afervora a •sua fé, na li~ 
bertação completa ,e definitiva do Rio Grande do Sul, na união !Peripetuo e 
Indis.so,lu'V'el dos Estacfu<s Jna gJ'arud.e ~edreração BraisdPteira e nos desiti'!llos 
jmP!'esc:rl'ptivjeis ie eiterru:is de> Brasil, em s u a su\bd<da asceI11clio·n.aJl paira o 
futuro, para a gloria e para a immortalidade . :(M<UÁlto bem; muito bem . Pal-
mas no reoi!nto e nas galerias). 

O Sr. Octavio Mangabeira (*): - Sr. P1iesidente, ass-ocio-me po•r mlm 
·e creio poder fa.zeho pe1os sentimentos de civismo, que foram sempre o 
ap'anagio do ·espírito ·ba hiam,o, p elo seu povo e 1pelos :seus diri:gentes - ás 
manid'estações opiportuni,ssima.s, que acab0,Jm de ser :prn.postas 1'.lelo nosso 
enünente leadm·, o nobre Deputado p-or Minas Geraes. 

:S. Paulo, dle ·que o HraJSJl se 11.ldlrurua, S. Paulo, Sr. P1re1mdente, oontro 
do progries,so e de cultura, de que deV'emos ter,os brasileiros, o mais legiti-
mo o·rigul,ho, S. Paulo, e>n,de sempr.e encontr=a.m guaridas 111a vida {los dous 
regimens, e mesmo !!la 'df colon}a, todas as aispirações nacione.es, que Já-
mats, i>oirventwra, colimar~loIIJ. a civilização e a Hberda.de, S. Pa'l.llo não Pôde 
sof!ker, sem q1ue sofilra, com S.. Paulo, toda, a Nação brasHeira, nos seus 
affecws mais cairos e nps iseus !interesses mais profundios! (Mwito be1n; 
a,poiOiUJ'S) . 

As armas, que S . IPan.lilo or.gan,izou; as fo·rç,as, uana fra;cção da;s forças, 
-paTa 'bem dellas, uma ,peÇJ.uena :fu:aicção, das :forças que a 'Nação constituiu 
para a defesa da Patria, se volvem, .paradoxalmente, cointra a Nação, Olffen-
<lendo-a, a:ggredindo-a, nruquella p·reci.so,anente que, por diversos aspectos, é a 
!fonte :principail ide s ua vijla, por certo um dos s.eus :pulmões, e, ·do ponto de 
vista economice>, talvez, o ·seu coração! (Applausos). · 

O momento, senhores Deyu ta;do·s, anrt:es é de acção, que de <Palavras. 
(Muito bem). Quero s·er ip.reve, portanto. Bem he;ja, 1& . Presidente, o b.ravo 
P!resi·dente de 18. !Paulo (apof1aàos), . ha poucos mezes ainda nosso querido· 
Collega, membro dllustre, ,que eUe era, de sua hriJihante bwncada, e a quem 
'l/faanos levrur, neste insttante, a palaVJm Ido nosso incitamento, dev.o diwc· 
do nol3So enthusdaSlllJO ,peI>a . .:ma ;r,esistencia rvaronil! '(Apoiados). 

Porque a baindeira, que llhe tremula na,.s mãos, jil. não é mais, a esta 
hora, a da sua hero·ica Província: é o pavilhão da Republica! (Muito bem). 

,Bem 'haja, 'S.r. !President~, o egregio Chefe de Estado., Dr. Arthur Beit".nar-
des, a quem vamos levar, nesta ernergenciai, a palavra formal do nosso 

1 .apoio, em todos os sentidos. · (Apo~aàos). iDas. suas mãos, !llão sallirão de8"" 
honradas as responsa'bfüd.ades do Governo e da salvação do regimen. 

ICrnn o P.remdente de S. iPaulo, e com o PI'esjidente da Republica, con-
fiantes iplenwmente na s11a dignida.de - e o que oo acha em jogo no mo-
maruto é a digni{l;ade da Nação - oom o l'>,res:Ldente de 'S. :Paul·o, e com o 
Pre1:1idente .dia (Republica, aibaixo a iUega lidade, !Parai que, m:ai:s, uma vez, 

(*) Não foi revisto pelo. orador. 



por J:ionra e desaiggraivo do regimen, tremrnle, sohre os destroços da ana.rchia. 
o estandaz,te de 15 de '.N01Vembro! (Bravos). 

Nesta hora de atflicção que at.ravessamos - não p·retendmnos diminuir 
a sua verda.deira @ravidad:e - n e.sta hora de afiflicçãio .que atravess•arrnos, o 
Braisil está seguro nos altos sentimentos de c irvismo, de que, em ~nomento 
algum de sua his1:o;ria, de·ixou oo dar o s•eu .povo demonstir.aições eloquentes. 
No ·duello, que se tmata, ewtre a ~egailic1ade e a an<Wchia, eSltlâ. marcado o 
iogar d:a representação mwionail. (Muilto betm); no dueUo, ,que 1se trava entre 
a legal1dade e a amairiohla, esta. m.a;rcado -0 Jo.gar do pov.o brasileiro . 

Com o porvo bmsiledu:o, por su.a !honra e para srna gloria, Senhores, viva 
a ReprnbHca! (Muito bem; muito bem. P:rolongl1!das sawas de palmas. O 
wador é cumpl/'imentado) . 

O Sr. Georgino Avelino: - .Sr. Presfilente, poucas vezes um represen-
tante da Nação tera p·ronunc.iado i1€sta 1CaJsa suais .primeiras palavxas, so;b a 
erigencia de um dever m a is grave do 1que e,queli1e, que m € traz á tri·buna, 
por delegação e:x.pressa da bamoada do rRio Grande ão !Norte. 

Depois da [lalav:ra ·do JIIOSso iHustre Zeader, em cuja ca;beç.a a.lvinitente 
vejo a cry;stailização de tres gerações de denodados servi-do·res d:a Patria, cuja 
~nte1!igenc1a e cuja coUabo.ração esti/veram a.o serrviço Ido BraJSil, desde os 
allbores d:a naoionaUdade (muito bmn), depois da pa;J.avra dessa míelligencia 
moça ·e vigorosa, de Minais Geraes, expK)8'!1,1:e de uma cultura no1va, de um 
ifeitio !ilberal, moderno, educado e elegamte; depois da 1palavra de Nalbuco de 
Gouvêa; depois da pala;vra de Plinio ICasado, ainda ardo·rosa e viva após a 
luta empenmda; depois da pa;Iavra ide iMJamoel Duante; da palavra dessa 
BaJhla imlflan:nanaida, cheia de vigox, ~heia de d:irtelligeructa e de espo<ntaneidade, 
permitta-me V. Ex., 1Sr. Presidente, que o mais humilde mem'bro da oon-
caida (não apoüulos. geraes). que representa um 1pequentno Esta.do, ;possa 
.dizer tambem nesta hora de ·Com.munihão naicionaJ, de gramJde e intensa pal-
pitação de alma, uma p·a~avra de s·enititmento e de patriotismo. 

•Sr. \ETesidenrte, p ermitta-me V. Ex., e os meus illustrados collegas 
tamoom, que eu faHe livremente, a linguagem que sahe da minha conscien .. 
eia spara o meu pa.iz. 

Em ipoilitioa, a .claireza não 'é só uma fórma de p;rofb.idaiCLe mental, é ta~· 
bem .uma 1condição de força,, para .actuação dentro dos facto·s. E é por isso, 
Sr. !Presidente, que vou fa.Uar claro. • í ~ 

iDesde sabbad-0, estavamos •Che~os de suspeitas grruves sohre a extensão ' 
dos acontecimentos que se desenrolaram em São !Paulo ·e não f.oi sem re- 1 
servas, sem algl1Jlla ·censura mesmo, .poderei dizer, que rviadnos a vida <lesta ; 
.Camara decoTrer em um estado ·de indiflferença, ou, ;pelo menos, de i-gnoran,' · 

eia pelo .que se pas·savia. 
A homens poliltioos não se esconde a verdade; a homens politicos diz-se 

a verdad·e, 1por<que os 1homens po.Jiticos quando atirados para o perigo. dentro 
deHe resistem '!JO.r ·uma ·conscienoia altiva do dever. (Muito bem) . E é o 

dever 1que nos COlll.juga aJqui, é o ,dever que n-01s ianipõe, n este momento, uma 
franca, uma iolara, uma vibrante solidariedade com a moção do nobr.e Zea11er 
(apoiados geraes), ~ unida;de completa de vistais, um,a, extensão per".ei:a 
do esfo·rço 1paira que a ardem, para que o Gove11no, pa.ra .que a autoridacle, 
1Para que o regimen, para que a democracia, q,ue com tanto esforço, · com 
tamrta aJma e ·com tanto empenho, temos ma.nt:Ldo, se sclidifiquem, vivam ria 
historia dais instituições brasileiras. (Apo~ados; miiito beni.). 
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Sr. Presid~mte, em nome da bancada do Rio Grande do Norte, uirigido 
ll'O!I' um homem n01Vo, de grande e bella to·rmação !l'epublicana (apoiarias), 
dou O m€1U apoio á moção do il'lustre leader, e desejaria, S~. P.resi.den<te, c'.E·.~, 

em additaim.ento a essa moção, V. !Ex . nomeasse uma commissão de 2J mem-
bros paira levar ao !Tesidente da RepubUca a soHdairiedade iJruquebr!'l.ntavel 
·do PaTlamento, a connexãJO perfei<ta deste ira:mo do rpoder com o animo da 
defesa, que, neste m01I1ento, domina o es.pirito de quem encaT.na a 'liJ,galidade 
e a autoridade. (Muito bem; 7r11Uito bem. PaT!m.as. O orador é vivamente 
cwinprfmumtaito) . 

O Sr. Gilherto Amado: - Sr. Presidente, aq '].Je nsamento que se con-
lté«n na moção apresentada pelo illustre leaãer da m aioria, não só eu, 
como os meus queridos companheiros de banca.da, havia.mos dado já a adhe-
são do nosso ·Coração. Não só eu, e não sómente os membros da r ep·resentação 
do povo sergipa no no Poder L egisla.tiv0 haviamos votado as palavras e os 
sentimentos ique -estão contidos nesse documento. ·Mas, posso dizer, posso 
imaginar, sem e:x:ager-0s, que .todo o povo da pequ-ena terra, iodo o Ser<gipe 
havia sentido tambem .que o seu dever era votar, era applaudir, e ra enco-
;rajar os orgãos responsav·eis pela defesa da Republica neste instante gra-
víssimo da vida nacional. 

A todo instante, no coner dos minutos, com a alma presa n a gravidade 
do drama que se de.Senro•la na luminosa terra paulista, todos nós temos sen-
tido - o que todo brasileiro deve sentir, - magôa, profunda dôr no seu 
coração, por essa desgraçl'J- que eu não qmlro qualiücar aqui, no a nceio de 
esperança de que passe eljSa nuvem tormentosa de que sobre aquella terra 
de trabalho depressa resplf,mdesçam de novo os grandes (lia,;; de claridade, cs 
grandes dias de benção, os grandes dias de ventura! 

S. Paulo! fazendas, c(lfé, usinais, trabalho, Faculdade do ' Direito, amo t" 
ao Brasil força, bondad-e, !'l'loria dessa tena, S. Paulo, coberto de um san-
gue que não pediu! S . Pq,ulo, coração da nossa terra, feito para vibrar do 
meio deHa qUfl,ndo, do eiStrangeiro, algum dia tivessem a audacia de querer 
feril-a, S. Paulo! 

Sr. Presidente, quero pesar as palavras, por.que não fal!a nesta hora 
apenas um brasi!eir0 sensivel, falla um representante da Nação, com a con-
sdencia -O.a gravidade e da importancia do seu mandato. Nem preciso fallar, 
parque sei que . toda a Camara, todas as consciencias honestaiS, todos os ho-
mens de bem que aqui estão, palpitam, sentem, compr&hendem os sentim en- · 
tos que eu não posso expri,mir! Mas 0 que eu posso exprimk, o que eu posso 
fal!ar, o que posiio clamar e que toda a nação brasileira clama neste mo-
mento, é que passe essa. rajada de tristeza que nos magôa e nos amarga o 
sabor de viver sab o céo· glorios0 do Brasil; é que passe rapidamente isso, 
e que nós todos possamos nos alcocheitar, nos articular de novo no trrubalho 
consciente para o bem de13ta grande terra, (lesta grande terra, grande pelo 
sentimento liberal, pelos !;!eus ideaes e sobretudo pela capacidade de conce-
ber uma grande civilizaçã,o de paz, de alegria e de tra;balho, para a qual 
concorre, mais do .que ne;nhum Estado, esse de S. Paulo, sobre. cujo arfar 
de trabalho sorria, si pos~o dizer assim, uma das mais bellas physionomias 
moraes da nossa raça, so·pre cujo trabalho resplandescia a face amavel de 
Carlos de !Campos, deJi.cadeza e energia da nossa gente! 

O SR. SrMõEs LoPES: - Professor da nossa economia. 

O SR. GILBERTo AMA~•o: - Assim, .Sr . presidente, não pos.s0 concluir 
sem accrescentar que voto pela moção apresentada p elo no'bre Zeaàer, coin 
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o addend0 formulado pelo illustre n~presentante do Rio Grande do Norte, e 
<J faço com todo o coração, com toda a sinceridade, com toda a invocação a 
este sentimento de di1gnidade a que se referiu o nobre Deputado pela Ba hia . 

E' <J que tenho a dizer. (Muito ue-m; 'rnit i to ue<m. O orador é abraçado. 
Palmas). 

O Sr. Dorval Porto: (*) - .Sr . Presidente quando uma r e volta , a mais 
injus·tificav·el e a m a is injustificada de .qua ntas revoH:a.s ha j am regist radr, 
os Annaes politicos dest s paiz, busca destruir as instituições republicanas, 
cumpre á bancada do Amazona s, smbora humilde no contubernio elas ban-
e.adas repu•blicanas ela Camara dos Deputados (não npoiadoS) associar-se, 
irrestricta e cordealmente, á m<JÇão apresentada pelo illustre leader ela maio-
ria, e ella o faz com abundancia de coração pelo meu desautorizado in-
t ermedio. 

Sr. Presidents, eu não sei .qual foi mais . forte na alma na cional: si a 
impressão de pasmo, si a de indignação ante a revolta iminentemente mi-
litarista, e. po.r isto mesmo ba.tida p elo Exercito brasileiro, por isto m esmo 
batida pelo 'Exercito dos continuadores elos Osorios, dos Caxias, dos Tam.an-
<larês, dos F lorianos; não sei si foi maior 0 pasmo ou a indignação ante essa 
r evoJta localizada no E s tado <le S. Paulo para derruir as h1stituições repu -
blicanas. Pasmo po11que nada lhe justifica o surto naquella unidade que por-
ventura marcha .na vang uarda els no.ssos Estado s.. S ã o P a ulo finan--cel-
ceira e poli.Ucaments, •ê exe mipfo de :aidministração· e r espe ito a t odas as li-
berdades. (Muito bem,; apoiados). Indignaçao, por.que, no momento politico 
nacional, administra e digire .a todas as l uze.s, superiormente o E s tado de S. 
Paulo, um republicano já educado na Hepublica, e cujo programma de ver-
dade ê pôr invariavelmente a intelligencia ao se-rviço do co•ração. Indigna-
ção. Sr. Presidente, porque esta sedição, em.inentemente militarista, não 
tem o menor reflexo na -Opinião politica de S. Paulo, na opiniã.o do commer-
cio, da industria, das artes, das lettra.s <le S. Paulo, n ã o t em, portanto, con-
s onancia com a alma popular, e •ê isto· ·Precisamente que a estrangula e que 
a fere de morte . 

O .SR . SIMÕES LOPES: - E' interessante esta psychologia que V. Ex. e s tá 
fazen<lo. 

O SR. DoRVAL PORTO: - Esta sedição, portanto, l-0calizada em S. Paulo, 
por motivos de natureza economic.a, por motivos de natureza financeira, de 
natureza technica, visava antes de tudo as instituições republicanas estabe-
lecidas na Constituição de 24 de Fevereiro. E é precisamente pm· isto, por 
estar na consciencia nacional esse perigo extraordinario, que toda a nação 
vibra em todas as suas unidades, no Districto Federal como n 0. Amazonas 
no Rio Grande do Sul como ·em P e rnambuco, para conclemnar, profligar essa 
a ttitude. E o que consola, Sr. Presidente, é que ã testa da Naçio civil se 
e ncontram o glorioso Exercito e a gloriosa Marinha de Guerr ...... 

Felizes clo.s homens que como Carlos de Campos e Art•hur Berna rdes, 
felizes dos homens politicos, neste como em qualquer paiz, cuja actuação s e 
contunde e se integra em momento dado com todas as aspirações nacionaes . 

Toda a Nação civil, a pa rtir do Rio Grande do Sul, ·sem rnaJtizes de nac-
tureza partidaria, apoia a acção do Sr. Presidente <la Republica ·e a desse 
moço illustre, no .qual não sabem-0s o que mais admirar: si as qualidade ..< 
e minentes de coração e caracter, si sua fulg urante intelligencia servida p or 
lettras de eleição (apoiados), si, agora mais d 0 que isso tudo, a sere.11a he-
roicidade com .que indefessamente e imperterritamente reage, não pelo bom 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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nome de S . Paulo porqu e ultrapassou as fronteiras do E stado, ma,s pelo da 
Patria . 

A bancada do Amazonas a poia cordealmente a moção do l!Oore l eaae1 
da maioria. (Muito bcmi; 'niiiito be'ni. O orador é cumprimentado.) 

O Sr. So'lidonio Leite: - .S.r. .Presidente, qiualquer dos mustres ora -
dores que me ptec.ederam podia ter falla do tam•bem em nome do Estado de 
Pernambuco, si n ã o em nome de todos os brasileiros. 

Neste monrnnto angustioso que a travessamos tenho por certo que todos 
os brasileir os estão sinceramente unid.os, sentindo os seus corações confran-
gidos por esta vergonha do levante militar do Estooo de .S. Paulo, e volta ndo 
os olhos confiantes para 0 President e da Republica., que, serenamente, com 
toda a firm eza, vae organizando a reacção contra esse movimento ignominoso. 

Precisam ente quando todos os brasileiros se uniam e cuidavam de r eunir 
todas as su as en ergias, todas as forças vitaes do paiz, caminhando p ara os 
seus a ltos destinos; .quando tod<:. s nos sentiamos espera nçados com os re-
sultado,;; da a ctuação, não só do .Sr. Presidente da R epublica , como de todo" 
os seus auxiliares prec.isamente neste momento - dizia eu - é que assisti-
mos com surpreza .e estupefacção o leva n te dos m a.shorqu eiros r eincident<:s 
que, collocando m al o pa iz no estrangeiro, procuram anniqui!ar todas as nos-
sas esperanças e trazer-nos o espirito appreh<lnsivo, a pensar no que seria 
de todos nós, de nossa cara pa tria , si esse lev ante conseguisse ser victorioso. 
Sentimos ainda m ais, todos nós, que esse movimento impa triot ic0 tivesse l<:> . 
gar justamente no Estado de Sã0 .'.Paulo in discutivelmente o m ais progres sis-
ta e que c onstitue luma verda deir a gloria Para a patria commum. (.JJiuitd 
bem) . 

Foi em São P aplo, ond·e nunca se tinha vist 0. sinão movimentos alta-
mente patr ioticos; .S . Paulo, onde desde. os primeiros dias da gra.nde jorna-
da da independencia só se trabalhava para coordenar as forças n a tivistas que 
se m anifestavam no paiz e encaminhal-as no sentido do grande ideal que 
todos a limentavam -- o da g ra ndeza da nossa pat ria - foi em S. Paulo. 
precisamente, que se operou esse- movimento criminoso, para a dissolução de 
tudo que nos era caro, para a êlesaggregação de todos os elementos <io. vida 
e de progresso d o Pltiz. 

Por. isto ,Sr. F r eside nte, P ernambuc.o, que sempre esteve ao .Jado do 
Sr. Presidente da R,epuq)Jica, com a sua solida riedad e moral e politica.. nãr.i 
podia de ixa r de estar a inda uma vez ao seu laido n este mome-nto a ngustioso. 
Nós, de Pernambuco. podemos assegurar •que em todo o nosso E st a do não 
haverá um coração, um só, que não deplore profundamentr eRSe fa.cto. aue 
não se sinta ferido por um acontecimento tão a ltamente 1mua tr1otfoo 

L imito-me a essas palavras, assegur ando mais uma vez á e.amara " ao 
paiz que P ernambuco, unido, continua a estar e agora mais do auP. nun ' '"' 
ao la do do Poder constituído, certo, certíss imo, de que o leva nte militar s erá 
suffocaoo, livnmão-ze. as sim, o gov erno da Republica, o de São Paulo, e do 
o Brasil da vergonha que a dviria para nós, si porventura tal movimento 
viesse a. trfumPhFI.r . 

Assim, nós de Pernambuco reafflrmamos a solidal'iedade de todos os e lc•-
mentos do Estado, dq Governo, como de t odas a s e.lasses con ser v:i.doras. e todn 
e povo, com o governo .f ederal. (Muito beni ; muito bem . PaZ1nas). 

O Sr. Armando Burlarnaqui: - Sr. Presidente, s i fosse unicamente 
para ser o interprete do sentimento dos me'us iHustres collegas de represen-
tação, dos dirigentes do· meu Estado e do povo do Piauhy, no apoio á mo-
ção ap resentada pelp eminente Zeaàer da maioria, o illustre I)eput.Ft.do por 
Minas, 1Sr. Antonio Carlos, cujo nome declino com a maior a dmiração 0 



-39-

aprnço - certamente, o silencio em que m e ·enco.ntrava exprimiria m e:110r 
do que a s ingeleza das minhas palavras e indignação que nos vae n a lma 
por ess& attentadó innomi<rrnvel contra a ordem constitu ci-onal, contra a Repu-
blica, c ontra -o Brl'!,sil. 

R eleve-me· a Gamara que ·eu me .attribua uma outra autoridade para 
dizer-lhe algumas pa lavras em sequencia a essa série de brilhantes oradores 
a essas modalidades de eloquencia civil •que, para honra do Brasil e da Re-
publica, ·se corporifica. integra, em torno tia egregia pessoa do Chefa do Es-
tado, para a defesa da liberdade .e da ordem. E' que, .Srs . Deputados, não-
quero m e despir nes te momento, da minha qualidade de militar activo ünui -
to bem) pa r a, da elevada tribuna desta augusta Casa da representação na-· 
cional, p oder assegurar a vós e ao Brasil, á R epublica e ao. Governo, que, por 
ig ua l, é a indignação no seio das classes armadas contra esse attentado, que 
fér e a té mes mo á propr ia exist encia dellas, classes armadas tanto qua nto do· 
nosso regimen democratico. ·(Apo.iados. Muito 'ôenij. 

Posso· vos assegurar, Senhores, que o Exercito e a Amnada naciu.naes, 
forças feitas p ela Nação para sua d efesa e conservação - e ahi está o se-
guimento inteiro· da nossa vida, 110 m eio de suas tristezas e de sua angustias,. 
de suas dôres e de seus soffrimento.s e agora m esmo na defesa da ordem no 
Estado mais prospero da Federação-. .. 

o .SR . MAGALHÍÃES Dlll ALMEIDA: - V . Ex. está interpretando muito ÃJ0nJ> 
o sentimento das classes a rma.das. (Apo·iados-). 

o SR. A!'iMANDO BURLAMAQ'trI: - . . . posso vos assegurar - dizia -
r.om pleno conhecimento d e cáusa, que, por i•gua l, a m aioria do :Wxercito e· 
da Marinha foram colhidas de brutal surpreza antê o m ovimento que a S 
de Julho tentou m a is uma vez envergonhar a R epublica, e ,que, sem desfal-· 
lecimento - e disso vos dou testemunho em relaçã0 á Marinha. - todos;. 
sem excepção ile um só, disputara m a honra de servir a o paiz em todos o~; 
postos , m esmo os de m aiores sacrificios . (Muito bem) . 

O SR. '.rHrERs CARDoso-: - Os factos provam a m esm.a .cousa com ~·"s.a

ção ao Execito . 
o SR . ARMANDO BUP.LAMAQUI: - Apoiado; tem V. E x. razão. 
E lá, nos ca,mpos uberrimos de S. P a ulo, ·com as tristezas que o futuroso· 

acontecimento nos faz sur.gir na ailma, já o sa ngue dos nossos 'bravos maru-
.ios mostrou de quanto á .€apaz ·a resistencia pelo eminente S, Presidente 
da R epublica . 

::!.!, senhores D eputa clos, a gravidade da situaçao n ão ae'c::orr<> t~io :;6-
m ente da nature:m do movime11to, m as, da proprfa conducta desta gwix-ra, 
da especi.alidade dessa campanha que or a se .desenvolve, porque não se ,tem. 
unica e exclmlivamente, como se teria em face de inim!gos, a necessidade da 
destruição. Nós nos sentimos com a r esponsabilidade de clomlnar o movi~ 

mento - e ;quando digo nós, r efiro-me aos militares que lá se ba t em - a~

seguranclo, ao m esmo tempo. o menor damno possinel, -a t é m esm o a essas 
forças organizadas para a nossa defesa e segurança, de que devemos ser pa-
triotlcamente avaros. 

Tenhamos todol'l fé a bsoluta nas medidas acertadas e de pruden cia elo 
Governo da R epublica., na f orça e res istencia que o Govern o de S. Paulo 
está offerecendo e por igua l na dedicação, na bravura e no patriotismo das 
forças militares, qu e i;;e s·entem orgulhosas, n o m eio das su as tristezas e suas· 
ang:istias, de poder ar-;r;eg u rar á Republica e a 0 Brasil, que não querem outra 
cousa si11ão a grandeza <1<' urna " a g loria de outra. (Muito bem; muito bem-. 
Palmas no recinte) . 
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O Sr. Heitor de Souza : (*) - .Sr . Presid·ente, a bUJ1Cada do E s pi:rito 
.Sa1:to, mesta Casa, que representa uma das mlidades federativa s excedida em 
relevo •p.olitioo, em riqueza e ·em população J)elas unidades co-i rm5s·, mas por 
Jlenhuma. outra exce<iida na irn:puJsão patlriotica e na vocação -0rdeira (1nwito 
beim), não quer votar syrnbolica:mente o requerimento formulado, .em nome 
da Camara, 'em que S€ traduz o sentimento da Naç-ã.o, pelo eminente leader 
da maioria parlamentar. 

No momento, .S·r. (f>,residente, em .que o preclaro Chefe da Nação, com 
energia impertu!1bavel, co.m intrepidez de animo, .com inexcedível vigilancia 
patriotica, sob.repaira ao delirio da ana1-.chia, no momento em que S. Ex. asse-
gura a incolumidade do resto do ·paiz contra os profissionaes da mashorca, é 
justo, é patriotico, era indis pensavel m esmo .que os re'.J)resentantes da Nação 
Brasileira assumi·ssem a attiJtu<le .qul'l assumem. hoje diante da opinião do 
paiz. (Muilto bem.) No momento em que o illustre Presidente de IS. Paulo 
d·á essa lição memoravel, que ha de ficai'r na •historia dos nossos <lias como 
um episodio culminante - lição de bravura espartana, de amor e lealdade 
á Rep.ublica, 1que documenta a J10ssa capacidrul.e para a def.esa da ordem 
civil; no momento em ·que o ·estadista paulista revive, em uma magica re-
surreição, o typo do h eroe romano .que desaliava as ruinas do· orbe: Si fra-
dtus illibatwr wbs imp•avid/l,/m> fer'ient ruinae, a tribulila par.Jamentair 'não 
pôde deixar de transtormar-se em tuba glorifi.cadora ,para os que lu tam " 
morrem ipela defesa da RepUJblica. (Muito bem.) 

1sr. ·Presidente, é po-r iJsso que a bancada do Espirita ,samto traz a stut 
adhesâo enthusiast1ca aos \~p;plau.sos <!U.2< conjugam em um só voto, em UUL 
sô impulso de justiça, o 111figne Oh~e da Nação (muito bem) e o intrepid.:> 

.Presidente de .S . iPau1o, a quasi torta!Ldade do Exe.licito Nacianal e a unani-
midade da nossa exc'e1sa m.arinha d·e guerra, que, neste momento, lutam em 
defesa da !honra nacional, em defesa do regimen. 

Mas, Sr. Presidente, nP,o nos devemos deter, por ma:is deplora veis, por 
mais odiosos, .Jior mais nielf1Lstos, IPO.r mais funestos rque ·sejam, nesses sym-

.Ptomas de anaruhia menta\ e de insania im.patriotica. Devemos c uidar, "e-
nhores, todos os hrasiJ.eiros, da molestia. Devemos .penBar nesse morb;us dis-
solvente de todas as d' orças vivas da nossa nacionaliidaid,e . D 2<vemos, .senhon,t1 , 
unificarmo-nos <:ontra .os liibertarios, c.ontra os .Jiberiticidas, cointra os <reivin-
dicadores, em nome de .classes, que são o f.omento das sedições milita.res. 
Devemos, s emhores, cerrar 'j'ileiras em torno da Repu:blica,. para que ena não 
re~vale e caia no regímen daquel1as IRepubUcas que um grande ipensaidor oon-
temporaneo stigmatizou !!lesta formula amarngamentre verdadeira: instabilida.-
& , e anaI1chia no htorior; abdicação e vergonha no exrt:erior. '(Mu11to bem; 
rivuito bem. Pahrvas. O ora('làr é muito cumprimentado). 

O SI'. Annibal de ToleC/o: .(*) - !Sr. Presidente, 'º ®xercito e a Armada, 
·que !fundaram a 1Republk1a, em. nome ·do .povo, salvaim-m'a ag.ora, mais um11, 
vez, ipara a feli<cidade desse mesmo povo, e ;para a grandeza da Patria. 

E' para •e•s.se ·E xercito e para essa Aranada, Sr. Presidente, que eu venho 
pedir especialmente os ap);\lausos e as b!ençãos da Nação inteira, pelo. seu 
procedimento altamerute patr1otioo, ·batendo-se em favor da ordem e da l•e-ga-

·uaade. (Mwito bem.) 
Não importa, que a1guns membros deS:Se Exercito, tenham se de"ixado do-

minar por ipai:x;õe.s e por ambições impatrioticas. 

( ") Não foi rievi.sto pelo orador . 
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Isso mesmo, 1Sr . Pre.sidente, mais realça ainda a grandeza do gesto ele. 
grande m aioria d essas classes que se veem na contingen cia dolorosa c1e vol-
ver as armas ·contra os seus propirios innãos, .contra os seus com·panh~i ros , 

c orutra aquelles que icoun elles -oonvivia:m na mais intima ·e affectiva c on-
f raternidade. 

E' p a;ra elles, 1Sr. Pre.sident>e, que eu peço os apvlausos e as 'bençãos da 
Naçã0, (mwito bem) e como matto-gross·en se e l ecu;!er da <bancada , não posso 
deixar de solicitar t ambem a attenção da Camara para um vulto ·que, n e-stf' 
momento, .se destaca, a llia ndo-se á figu'l'a seren a do Presidente da Repub! i-
ca, ao vulto h eroico, e 1glo'rioso, de Carlos de campos, o bravo gi2neral Caiilos 
Arlindo, esse matto-grossense illustre, esse soldado eminente ·(Muito bem,), 
q ue podendo, tem daxfo momento cumprindo a s ordens recebidas, seguir o s·eu 
caminho, para Goyaz, preferiu volver a S. !Paulo, espontaneamente, 'Para sê 
atirar á. Juta, em d efesa da ordem, em ded'esa do mais prosp2I·-0 Esta.do da 
LRepu:blica . (Muito bmn.) 

Foi um conüng<ente valio·so •Com que Matto Gro.sso interveio em plró l da 
.ordem e da legalidade, a lêm. das 1e·xpress·ões1 ae .solidariedade a mais perfeita .. 
a mais ampla, com ique o Presidente do meu E s tad-0, o hornrado 1Sr. Pedro 
Celestino, se dirigiu a-0 Presidente da Republi·oa .. . 

.O .SR. CEJSAR DE MAGALHÃES: - Foi muito efficient.~ es se concur,;o. 
O SR. ANNIB.AL DE TIOLEDO : - ... 1rnndo ao dispôr de S . Ex. todos os e1c-

mentos com .que o E st a<'Lo p·ôde co.ntar. 
'.Por isso Sr. 1P;residente , 'en1 nome da min11a ban1caida, junto a mln'ha so-

lidariedade á d>e to<'Lo.s os leaders de 01.1ttra.s bancadas no apoio ao Nquer1mer1-
to !feit-0 pelo eminente leader da 1Camara , e tam<bem ao additivo do Sr . Geor-
gino Avelino, da 1banca:da do Rio Gr3Jllde do Norte; e u-equelro ainda m a !B, 
Sr. Presid>ente, que a commissão ;nomeada ·para congra tular-s e com ó S« . 
Presidente da fRe.P:ubHca, .pela s ua serenidade, se .dirija tambem ao Estado d~ 
S. Paulo, quando .poissivel, para .l eva~· ao eminente !Presidente dest2• Estado 
pelo tSeu !heroismo os enthustastico.s applausos da Camara, em nome do povo 
brasileiro. (Muito bem; mwito beTn. . O orador é muí·to o·umpri1rnentado. 
Palmas.) 

O Sr. Nicanor Nascimento: - Sr, Pr>e·s·Ldent>e, entrava eu apenas 0s 
po.rtklos da juventude, quando tive a tfeHcidade sem par de servir soh as 
ordens do famoso soldado, e ainda maio·r bras ileiro, que foi o MareBha1 Flo-
r iano Peixoto . 

Ainda as primeiras barbas não me apprurecdam, qua ndo tive de con toê m-
plar o espectaculo extraordinario daquella ·puigna épica. 

!IDu vi as duas correntes .que se entrelaçavam e m um plexo m-ons truos o, 
·e se chocavam ·em um emll:>aoo formidavel. Era o !Passado irreco:nciliavel que 
se e rguia coITTtra o presente. O vassado cmm toda a pujança da tradição e 
dos vaistos oreditos do Im·perio, presitigiado pela energia dos ricos - homen~ 

feitos na Monarchia, ·muitos füustres, 'POr gestos de bie.Jl.eza 'Praticados nos 
decennios da formação imperia l - que :retesava . os musculos para derribar a 
RepublLca, ainda mal aHeerçada nas suas instituições incipientes . E era o 
pr!esente radioso, a mocidade TepubUcana, que se .congrega'Va - fremente -
em torno do 1bravo soldado, 1para a defesa imperterrita da democra.cia vi-
ctoriosa. 

IEu vi os moços, que acorriam a se a rrolar em torno das ']Janeleiras n acio-
nalistas .que o ·batalhador sustinha, com gesto de serena varonilidade . Lem-
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bravam os moços .aa Grecia, quando corriam celeres - esbeltos de corpo e 
jocunc1os de a lma - para fechar as, Thermopylas, na defesa estupenda do. 
territor:io da Hellade contra a violação da innumeravel ibarbaria asiatica, que 
se precipitava, em avalanches infinitas, dos planaltos persas. Iam alegres, 
contentes, certos <da propria força, certos de que estavam defendendo - nãr> 
só a Republica, mas tamoeni a Patria; n ão só a Patria, mas .tambem o 'espJ.en-
dor da Raça ! 

E, por is to, elles se improvisavam soldados . Os que a inda na vespera 
eram estudantes organizavam os batalhões academicos e entravam logo na 
liça, de 11'.ronte desassombTILda defrontando o canhoneio que não· descontinuava 
na s praias constantemente batidas. Lutavam com as frontes serenas, os ros-
tos a lacres, zombando <da morte como se fossem veteranos a:dustos, forma dos 
por annos de batalha. 

Improvisavam-se marujos e tripulavam as nã os trazidas pela energia de-
cisiva do soldado da Republica. De simples a dolescentes retirados dos jogos 
infantis, transformavam~se em ma rinheiros duros, acrobatas celeres, m ari-
nhando pelo cordame altaneiro das naves esbeltas, e trabalhavam naquella 
·vida nova, batalhavam na rustica peleja, como se ·fossem velhos, empederni-
dos lobos do Mar! 

Eu vi aquella mocidade, que jamais defrontara canhões, fortificando -essas 
praias como s i d'osserri h eróes de freneticas batalhas, familiarizados com a 
guerra, h aibitua dos á fereza dos recontros; moços que, no entanto, nunca ti-
veram, em occasião nenhuma nem o estarrecimento do panico, nem a preci-
pitação d eshonrosa dos recuos e da fÚga. Passavam-lhes em frente os gran-
des couraçados e os long9s cruzadores, apparelhados dos instrumen tos mor-
ti.feros, com as ·boccas hiar1tes dos canhões á mostra, e elles, •blindados de co-
ragem civica, na ebriedade da intrepidez vendo de um lado a morte e de outro· 
lado a vida, serenamente !lf"ançavam para a morte, como· se apenas m archas-
sem para as luminosi<dades da Gloria! (Bravos! d.e vaniOs pontos dei C'amwra.) 

.Eu vi, semhores, a bata l•ha de 9 de fever:eiro, e tive a gloria de ser feri-do, 
naquella pugna tragica.. . Revejo neste momento os episodios da epopéa. 
Resurge perante mim a pleiade .de jovens de 18 e 19 annos correndo para as 
praias sem ao menos sabf)rem manejar as carabinas, e batendo~se heroic-a-
mente contra velhos marinheiros, sem um recúo . Revejo os moços imberbe,;, 
ainda mal formados de corpo, avançarem sob o fogo das m etralh adoras. e 
arrancal-as das mãos muspulosas daquelles que tinham por profissão a guer-
ra! Vi-os, com as mão.s erp. sangue, co•bertos de ·Pó, em!J.)asrado•s de sangue e 
s uor, mas illuminados de µm clarão indizível que lhes dava aos olhos fulgor 
sobre-humano! Vi tudo ii:ito, de modo que posso dizer, 1Sr. Presid.ente, quo 
nesta hora o Districto Fediiral está tranquillo da sorte da R epublica! Hoje -
mais do que nunca - temos a con sciencia da n ecessidade de m a nter as nossas 
liberdades constitucionaes. (Miiilto bem; 1nuit o bem.) 

O Districto Federal foj, naquelle momento, de todos os E sta!dos da Repu-
blica, o que concorreu cqm maior numero de patriotas para defesa della. 
Salvo o Rio Grande do :Sul, que já se encontrava na peleja, foi o Districto 
Federal que concorreu com maior numero de moços para as tripulações das 
naves improvisadas, com que defendemos os mares, dos contingentes com qur,i 
fechamos as praias para gar antia das costas. 

Tenho a grande d'eli.cidade de dizer a V . Ex., 1Sr. •Presidente, e de publi·· 
·ca.r perante a Nação que todos os representa ntes do Districto Federal. sem 
distincção de escolas, sem r eparitição de po.Jiticas, me delegaram mandato 
para d izer ao Sr. Presidente d a Republica que conte comnosco . (Brai>os; 
mJUito bem,). Que conte com todos os r epresentant es do Districto F ederal, com 
todas as forças sociaes C!Ufl representamos, para esta batalha decisiva em de-
fesa da civilização e das l iberdades . (Muita bem . ) Para defesa das liberdades 
porque não serão aquel11es que, .pelo levante, •Pretendem, implantar o milita-
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' rismr; no ;Brasil quó hajaim de !fal!ar em li'berdade. Libei·dade é es ta que aqui 
temos de manifestar os nossos sentimentos em nome da Nação. Lfüerdade é 
esta que mantemo::! aqui de combater pela palavra, pela imprensa, pela acção 
tribunicia e pamphletaria, pela actuação eleitoral, pelo surto de organismos 
partidarios e sYndicaes, para fazer vinga r o destino de todas as correntes que 
aqui representamos. Queremos viver sob esta bandeira auri-verde, que ga-
rantiu todo o progresso do Imperio, que permitte todo o desenvolvimento da 
Republica, que nos deu a s ituação actual de extrao1'dinaria exportação; que 
nos concedeu a possibilidade da construcção dos por.tos maritimos e fluviae.s; 
de organizar a instrucção nos Estados; de formar o esplendor desta maravi-
lhosa cidade, em cuja doçura de .clima e de recursos crescem a belleza, a intel-
!igencia e o trabalho! (Bravo·s nurnerosos. Palmas.) 

Queremos, rSr . Presidente, crear civilização brasileira, bem nossa e bem 
a lta, arrancai-a do cahos brumoso em que a recebeu a Republica, e , através 
de todas as lutas e batalhas - cruentas -ou civicas - que tem agitado o tem-
poral politico, banhadll., talvez, (}e sangue, mas nimbad·a sempre t1e gloria r e-
fulgente, caminhar para o progresso grandioso, que é o idéa l de ~odas as "'>S-
colas, de todos os homens livres , que é o idéa l do Brasil na marcha victoriosa, 
pela liberdade,. para a fortuna,, pela e nergia, para a a Justiça! (11fuito bemi 1 
muito bem. BravolS I Palnnas proZongadJas. O orador é cit1m47T"imentaão por n ii-
merosos Deput(J,(las . ) 

O Sr. Arthur Collares Moreira: (*) - Sr. Presidente, sem a elo.quencia 
dos oradores que me 0p1-eced.e·ram, e que fez com que se encihesse por com-
pleto o recinto desta Ca.mara,. mas qom a .sincei-idade •que me é peculiar, r e-
presentante e :fhl:ho que sou de um dos Estados onde é tradidonal o es pirito 
de .ordem, nã:o a;>osso dehxar de fali.ar em nome do :Maranhfüo, não posso dei-
xa,r de traze·r ean nome dessa terra, <:romo· no do Goveiin-o •ê' de .todos os seus 
habitantes, os meus appla usos· a essa moçã,o .que eleva o :Cong;resso Naiciona l, 
q:ue prestigia o Governo da 'Repulbl~ca neste momento, tãio cheio de appreh13n-
sões para a causa naciornal. 

!Peço, por.tanto,, a V . Ex. , Sr. Prresidente, acceitan.- as •miinhas homooa -
giea1s, que representam o sentir da terra marranhense, da terira onde o e51pi-
rito de ordem é tradiciona l e onde essa rev.olução n ã o ~)óde en contra r gua-
J:ida, e que· !faz votos .pela pros.peridade do nosso pa iz. (Muito bern; muito 
bem . O orador é cwrnprimen·tado . ) 

O Sr. Eurico Vaille: (*) - Sr. Presidente, o .Pará, lon,ginquo Estado do 
No·rte, sémipre e.s,teve com a lei, com a ordam, com a legalidade! ·Essa attitu-
de é das nossas tra dições .. ou, melhor dil'ei, esta attitude é a nos:sa tra dição! 

B em ilnterp.r.etou essa nossa ;tradição, ibero inteirpretou os sentimentos 
IP<lll'aen:ses, o nosso illus:tre 1Gó'Vernruior, :Sr. Souw. Castro, no tele.gramma que 
enviou ao .Sir. Presidente da R epufb.Ji{)a, hypothecando-libe toda a sua solida -
riedade, toda a s.oHdariooade do Estado, toda a solidariedade das nossas il'orças, 
do nosso povo, n e·ste momento em que a N aiçãio. a.travessa uma .das situações 
m~..is an.gustio•sas da sua v\ida r e publicana.,. 

1DIVERSOS ISIRS. 'DElPUTA!DOS : - kpoiado . Mruito ibem. 
O !SR. EuRIOO VAIJI.El: - ... em que a ·atiraram o impai:lriotisrn.o e, s~bre

.tudo, o men.osp.rezo iá tranqufüidade e á a;>a:?J do Brasil. (Apoiados.) 

Nós já mandamos, uma vez, as nossas forças policiaes para rfó,ra de no1sso 
!Estaido. · EHas já •trans,puze1"1Mr1 os n.o•ssos limites para defender a segur!lJlça 
<lo Brasil, para manter a unidade ibra.srü eira, para defendor a integ1ridade de 

·(*) Não foi revisto pel-0 .oradoir, 
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nosso paiz . Já mandamos as nossas fO'I"Çws ·poUciaes para os sertões da Bahia, 
onde o sangue paraense foi det'l"arrnado . 

O SR. TnrERs CARDOso: - Com grande heroisnw ! 
O SR. E·URICO VA.LLEJ: - Muito obrigaido. M,a;ndal-a -hemos agora para São 

Paulo, si fôr :necessa:rio, - e isto o Sr. Governador do Pará assegua·ou, com 
toda a ,certeza - mandaJ!-a -hemos com enthusiasmo,. com o mesmo ife!rvor 
com que a envia;inos para a Bahia, porq'lle na mdniha ter.r.a, no· m·eu 'Estado, 
como em todos os Estados do Brasdl., porque no sientimento· paraense, como 
llO ·sentimento de t odos os brasileiir.os, o sangue que se derl:'ama pela ordem,. 
pela legalidade e pel.a Republica é tão swgrado, tão sagrado <:<orno wquel'le 
derramwdo .em defesa do.s limites do ·paiz em combates com os esbrangeiros, 
em defesa da honra da Pat"ria. (Miiito bem, . Apoi&dos . ) 

O nosso sangue, 1Sr. Presidente, o sangue paraense, ficou no Só lo bahia-
no ; 1Já se embebeu. E' sagrado todo sangue derramado a favor ela arden2 e 
ela legalidade., embebendo-se no territo·rio, n a terra nacional, fecundando.-a. 
cir.culando nas veias e no organismo do paiz, v ita!izaI)do o nosso espirita, a 
nossa alma, dando-lJrn, 1portanto, ener.gias para os senti'mentos· da honrra e 
dignidade . 

o S;a . ANTONIO •CARLOS: - MUJito lbem . Apoiado . 
IO SR. Eumco VALLEl : - Nós estamos,, pois', neste instante, .perfeitamente 

solidarios com o Governo F1ederal, com o Exernito e (Marinha nac~onaes, com 
a polida dos 'Estados, com toda a Nação, que se vae levantando, em uma das 
S'Uas manifestações mais bellas, mais victoriosais, depois que se pr.oclamou .a 
Repu1bllioa, em derredo,r de .S . Paulo, em defesa da. tranqui!!Udade , da ·paz e 
da e nergia de traJbalho de$se nucleo <brasileiro, que é bem um <'Los mais fortes 
plexos da vida 'blrasileira. 

E' absoluta a nossa splida.riedad·e com tO:das essas forças nacio.naes, por-
que sabemos que ellas s.e estão batendo, estão pugnando, acima ·de tudo, pela 
u.nidade da Patria. E, mais ainda, fic.aremQs oom gra nde enthusãasmo, com 
f.ervoroso patriotismo, ao lado de todas, essws força;s, porque sabemo.s q ue .. 
a lém disso, estão em defesa <l!e uma pes.soa .qu e, naiquelle reducito do· Palacio 
do Governo de .São Paulo, muquelle nucle.o de energias nacionaes - Ca,rlos 
de Campos! - - não só tem symbolizado a rubnegação, o de'.lprendimento, " 
henoismo (1nuito bem,)_, niio •Sómente a ho,nra de .S. Paulo, po•siso dizer, 
não sómente todos 8 nossos sentimentos de patriot ismo, mas tudo o que ha 
de ma:is g\randioso e sagrado paira nós - O Brasil! (Muvto be?r1,.) 

Interpret.11ndo a solidariedade da m inh a bancada com o Governo Federal 
e o Goveirno ide São Paulo, asseguro que rnó1s" que somos do N,orte·, correrem.o:; 
para abra.ç:ar -os bandeirantes do 1Sul , os verdadeiros .bandeirante·s, para, mais 
uma vez, defender a paz da nossa Patria, manter-lhe 'ª unidade e assegura:r-
lhe. o futuro, os nosSos destinos, que são grandiosos e não podem estar sendo 
prejUJdicados pela am•bição desmedi·da dos provocadores ele motins . 

E ' integral a nossa approvação, iSr. IPfresidente, aos requerimentos Cio 
:;i.osso leader I (Muito be11~; muito be-rn. P.almas. O orador é vivwmente cum·-
p ·rinientado.) 

O Sr. Tavares Cavalc,anti : ·( ''' ) - .Sr . Presidente, a voz da Parahyba , da 
qual sou humilde e desautorizado orgão (não apoiados) não podia delxar de 
se fazer ouvir neste recinto, no momento em q u e esta .se·ssão solemnissima se 
converteu em u ma hora sagrada de patriotismo, pwr-a aicclamar a ·moção. ap·L"e-
sentada pelo .illustre l eaàer desta !Casa . 

A voz da Pairahy.ba não podia estar ausente, e não .podia estar, porque 
ella n unca silenc;iou, sem~re que estiv~ram e rn jogo· as grandes. conquist a;s dai 

( *) Não f oi revisto pelo oo:ador . 
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liberdade e da democ.raci.a, sempre que estiveram em acção as forças co.nstru- -
ctoras da nacionalidade, traba!hlando .para erigir os seus grandiosos desti.nos. 

Posso relembra.r, com orgulho, como filho do pequenino Estado do. Norte, 
que a voz paral!ybana já se fa:i;ia ouvir nos tempos homericos da :reacção bra-
sileira ·c.ontra o dominto 'holl1a ndez, quando al1 se .batia Vidal de Negreiro3, 
filho da Para:hyba, e tanto.s outros heróes das mesmas plagtts. Posso recor-
dar tambem que na Parahyba rep-ercutia de 1perto o primeiro fbrado da Re-
publica que em 1710 s•e ouviu no 1Senado de Olinda. 

Posso dizer aind.a que, em 1817, ella envi,ava ao. saorifkio .os seus heTóes, 
os. seus marty,res , e via a:s cab·eças de seus filhos, decepadas !10.S patibu!os•, 
para serem apontada·s á. abo.minação do povo nos loga1es onde se haviam 
batido pela liberdade; mas, por uma transfiguração sublime, essa abominação 
a que ·elle.s eram VO'bados se c onverteu na apotheos1e com que a Historl1a hoje_ 
os consagra. 

Posso, a lém disso, !Sr . Presidente, assi.gnalar que, em 1824, foi na P ara-
hyba que, pela ·primeira vez, .cor,reu -o sangue em pról das reivindicações li-
,)ye111Jadoras, cuj.o .cente~1ario ,]1i;, pouco· se com·memorou . 

E sempre e sempre a Parahyba fulgiu ·pela voz d:e alguns de seus filhos 
nas conquistas do Abolilcioni:s.mo e da Republica . Quando s·e constituia o pri-
meiro governo republiua.no, era ainda um :parahy'bano, Aris tides da Silveira 
Lobo, que fazia parte do Governo Proviso.rio como min!s.tru do lnterior. 

O SR . Snvõms LOPES: ~ Um dos vultos· mais· 1'mportant·es <la 1J!'opagm1da. 
!() SR. TAVAP.JllS CAVALC'ANTI : - Agradeço {) a;parte do nobrie collega, que 

faz justiça a ess'e heroico e illustre fHho de minha terra. 
Depois que todas essn.s grandio·sas :11spirações, que primeiro foram evan-

gelizadas no Nordeste, ainda nos tem.pos co·1oniaes, outro filho da Parahyba, 
o sab1o M::tnoel dó Arruda Camara, se ,cor.po.risa.rarn 'na realidaide e se crys·t:c"l.-
lízaram ·em nossas lei·s, quando, ne.sta hu·ra t ragica, surgem essas revoltas, 
esses motins irn1Jatriot icos , que fa21em perigar a vida das i'Il'stituições, a voz 
da Parahyba tamb·em tem sempre vibrado. 

Quero lembrar com satisfação ainda que, h~L dous m1nos , .co.ntados desta 
da.ta, era aiind•a um filho da Parahyb.a, Elpitacio Pessôa, .que, no ·posto da ,5u .. 
prema magistratura, encarnava a res!s.tencia da nossa Patria e das nossas 
leis a essas tentativas da m<ashorca e da ins ub0trdinação . (Muito bem.) 

Si assim foi sempre e .sempre, corno a ,Parahyba não estaria pulsando, uni-
so11a co·m toda a Republica ,bras1'leira, nes ta ·hora dolorosa, em que toda:s as 
oorogens ,precisam se a:ffirrnar, os· heroismo.> precisam vir á tona, para a de-
fesa das institui·~ões, qu<e a Pa1uhy~ ajudou a evangelizar e a erigir? 

·Eu, portanto, ,em nome da 1·epresentação do meu Esta.do, em· nome do 
seu Gov,erno, decla.ro que a;qui estou trazendo o velibo da minha terJ>a, qne >'8 
apresenta no seu posto de honra, no seu posto de ,combate, pa;ra a defesa sLI-
prema da IRepuhliCEJ, e ela Const-ituição Federal . 

E, como estou na tribuna diz<indo l~Ue a Parahyba nes·te momento sente 
todas as dores, todas as amarzuras das u nidades federadas da Patri.a. bra-
sileira, não posso deixar de '1:er uma referencia especial a uma dessas unida-
des, talvez a mais brilhante e glor.iosa das estrellas do nosso pavilhão, a terra 
formosa de São 'Paulo, que em duas p h ases da nossa Historia póde ser re-
lembra.da por dous titules dos mais e1evados e ~ublimes: São Paulo foj a ter-
ra dos Bandeirantes, foi a terra dns propagandistas; porque, s i houve ban-
deirantes e m outros Estados ·em São Pa ulo é que elles, por assim dize·r, 
centralizaram a sua acç.§.o e dali é que elles irradiaram' por todo o t-erritorio · 
nacional, par.a. a .campar..ba de desbravamento do. n osso sól'o, pa'l'a a campa-
nha admiravel que fo idopo!s chamada por Oliveira Lima " ·;:i, co.nquista do 
Brasil pelos brasileiros" . 
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Tambem é certo que ·em outros Estados houve propagandis tas; mas foi 
.e.n1 São Paulo que, por assim dizer, os sonhos republicanos tiveram a sua 
.affinnação mais al1a; foi ali que primeiro os propagandistas triumpharam 
nas urnas, enviandc> seus representantes a esta 'Casa do Congresso, então 
Assembléa L egislativa do Imperio., 

Ao mesmo tempo, é certo que o Estado de Mi11as m a ndava egualmen-
.te representantoo; mas isto tambem não tira a São• Paulo a g1oria de uma 
prioridade que é compartilhada por outro. glorioso Estado . 

Sr. Presidente, como pod:eria e.u de~xaa- de o.ihrur com toda sympathia, 
com todo affecto, com todo amor ·patriotico, para essa terra bemdita, onde 
ho:le se fére esse duello formidavel, esse combate tremendo, egual ã;quelle 
.que o poeta bahiano chamou o ".duello da tréva e do. clarão" ? 

Jil', realmente, um duello da t!'éVa e do clarão o que .hoje se fére no· Es-
tado de São Paulo; mas, tenhaimos confia nça, que nesse duel!o vae vencer 
-0 clarão, porque nelle vae vencer a Co·nstituição, ;vae vencer a legalidade, vae 
vencer o bom nome do Brasil. (Muito bem). 

Sr. Presidente, eu me assoc.io á moção a presentada pelq· nobre leader 
desta Casa; voto ·O requerimento do mustre Deputado p elo Rio. Grande do 
No!'te, Sr. Georgina Avelino, ma.s tomo a lib:erdade de enviar á Mesa uma 
.modificação aios termos do requtl!I'imento. Tendo en1 visrta, se me n ão enga-
no, que este p ede sejam nomeado-s 21 repl'esentantes, sendo um de cada Es-
tado, mas como de alguns Estados já falou mais de um represen1ante, é jus-
to que a commissão seja c-onstituida, não sõ de todos os que se manifesta-
r.am n esta Casa, como tajmbem da Mesa da Camara, que a:'epresenta mais di-
.rectamente üs votos da _i\;Ssembléa e e:ncan1a a sua suprema autoridade. 

·Era o que tinha a diz€!'. 1(Muito bem; niiiito bem. Palmas. O orado1: é 
vivamente ciimprimentado) . 

O Sr. Eurides Cunh<1: (*) - Sr. IPresiclente, nesta sessão solemne, que 
.ficairá por c.erto nas tr·adições elo· ParJ.amento Brasileiro, a 1'epresentação 

elo Paraná não po.deria fica r cailada, o Deputado paranaens.e não poderia dei-
.xar de vir, comvosco, coni- toda a Nação, associar-se neste momento t ã o gra.v0 
da politica nacional, ·com a alma de todos võs, que foge pxessurosa para Siio 
Paulo e cel'oa com tcdo o carinho o povo paulista amarg,urado·. 

Sr. Presidente, é me13mo uma grande satisfação para o povo e para nós 
brasileiros vêr que é unanime a repulsa. a esse gesto mis·erave.J de uma pe-
quena parte do Exercitq Nacional. E' uma grande alegria para os nossos 
corações de patriotas vermos que aque!le pequeno pugilo ele homens que se 
batem contra a Jega!idacle e contra a ordem, não teve u.m.a sõ voz, neste paiZ: 
immenso, q ue pudesse vir confortar os seus corações que sangram e hão de 
sangrar perennemente pe/a rebeI.dia e pelo impatriotismo cqm que agem nest e 
momento, ferindo a R ep4blica no seu coração. 

Nós, do Paraná, não p.oderl.amos ficair ocalados a nte um movimento desta 
natureza, p()(I'que o sangue que CO-:l'l"e no corpo do. pov0 paranaense é tam-
bem o sangue paulista, é o sangue brasileir·o, •qrue ferve neste instante contra 
esse acto de xebeldia ao~ poderes constituidos. 

O Paraná, portanto, pelo seu o rgão nesta Casa., manifesta a sua solida-
riedade com a moção apresenta.da pelo distincto leaàer da mai•oria e com 

·os a:equerimentos apôs feitos, levando o conforto a ce·rteza aos paulistas de 
·que nós aqui os. prestigiamos e os defendemos, como .nossos verdadeiros ir-
;nãos. (Mwito berrn; mul,to bem. Palmas no rec·into. O orador é cumpri~ 
·mentaao). 

( '') Não lfoi nevisto pelo orador. 



O Sr. Flores da Cunha: - .Sr. Presidente, qwasi que com o pé no ) 
esitrlbo para regressar á minha terra natal, eu não pensava ter opportuni-
dade iie falar no seio d.a Camara paira dizer iiuas palavraiS, Afastado dessas 
lides, eu já perdi todo o ha;bito da · tribuna, e me sinto receioso de vir oc-
cupal-a, pel0 temor de que sou tomaiio de não fallar linguagem parlamentar 
e correcta ... e incidir, quem sabe, na pécha de "futurista'', tal o de<ialínha-
vado das minhas expressões. (Riso.s. Não apoiados geraes). 

O .SR. ANroN10 C'ARl-os : - V . Ex. é um distincto· orador. E' conhceido 
como tal. 

' O SR. FLORES DA !CUNHA: - Sr. Presidente, Plínio, o a ntigo, - por cer-
tc q ue não é Pliff·O, o seu homonymo n esta casa, dizia dos gregvs que 
elloo eram hominis ma.xvrni homini. Eu podia dizeir dos meus patricios iio-
grandewses : "Homens, verdadeiramente homens". 

Quando pedi a palawa, depois de, em nome do meu Estado e da minha 
representação, ter fallado o m eu querido e prezado amigo Sr. Nabuco de 
Gouvêa, foi, Sr. !Presidente, para, s·enão protestar, rectificar uma expressão 
do illustre tribuno Sr. Plinio Casado, quando fallou em libertação do Rio 
Grande. 

O Sr. ANTUNEJS :MACIEL: ~ Mão momento escolheu V . Ex . para discutir 
esse assumpto. 

O SR. FLORES DA CUNHA: - Mão momento escolheu o Sr. Plínio· Casado 
pa;ra. em uma hora tão graYe como P.sta, vir faJJar em liberdade do Rio 
Grande. (Apoiados). 

O Rio Grande do Sul, - e eu interpello a maioria da Camara e a Ca.ma-
ra inteira, - {Lesde ·que se ()II'ganizou consrt:itucionailmente; quamdo, em que 
época esteve contra a legalidade? 

O SR. SIMÕES LoPES: ~ Esta é a verdade. Esteve com Floriano Peixoto, 
que foi -0 consolidador da Republica. 

O SR. FLORES DA CUNHA: - Eu ouvi da bocca do benemerito e excelso 
Sr. Borges de Mede'iros, ha vinte dias, antes de parti<r de PD'I'to Alegre para 
cá, quando eu não sabia ainiia si 0 meu diploma seria reconhecido pela Ca-
mara, que viesse pl~itear o me u reconhecimento, juntasse o meu hombro ao 
homb.ro da re·presentação revublicana do Rio Gmnde e fi.casse p•restigiando 
o Sr. Presidente da Republica, fosse qual fosse a a;ttitude que S .' Ex. assu-
misse para com os Deputados gauchos. Essas instrucções são anteriores á 
erupção do movimento subveJ:'lSivo de São !Paulo. 

Era isso o que eu precisava dizer! Mas, desde que ·se me não responde 
qual a feita em que os republicanos do Rio GrandJe estiveram em favor de 
qualquer m ·OVimento sedicioso do Brasil, eu vos digo, Sr. Presiiiente, que 
aquelles que lá estão dirigindo os noSLSos patricfos transviados do Exercito 
são todos elles, saiba a Camara, são todos e lles de filiação oppositora do Rio 
Grande! 

o SR. ANTUNES MA.CIEL: - Dá um aparte. 
O SR. FLoREs DA rCuNHA: - O Coronel João Frruncisco deitou manifesto ... 
o SH. SIMÕElS LOPES: -- Apoiando a revolução. 
O SR. FLORES DA CUNHA.: - . .. não apoiando a 'revolução, mas convocan-

1do os seus amigos para a eleição de 3 de Maio, em que dizia que os federalis-
tas d·eviam votar com o cavall0 pelas rédeas. 

O SR. ANTUNES MACIEL: - Os federalistas estão ao lado do Sr. Al"thur 
ernardes ha muito tempo, V. Ex. está fazendo historia antiga. 
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O SR. F'LoREs DA CUNHA: - Historia antiga. está fazendo V. Ex., que 
jâ é uma miniatura de cousas antiquadas. (RiSos). 

Sr Presidente, nós, republicanos do Ri-0 Grande do Sul, fossem quae5 
foSISem as m agoas que tivessemos para com ci Sr. [Presidente da R epublica, 
deseja.vamos, e estamos no proposito de .amparai-o, porque somos pela ordem 
pela R epub.lica, pelo Brasil, terra de benções. e de redempção ! (Muito õern;; 
muito be7r1:. Palmas no recinto. O orador é cwmprinnen.tado) . 

O Sr. José Lino: - Sr. Presidente, venho hypot hecar á moçá\> formu-
lada pelo illustre leader o apoio de :-neu g lorioso Estado. 

O momento· Sir . Presidente, é d.e poucas paJa.was e mais acção. 
O Ceará esteve sempre ao lado da legalidade ; esteve ao lad-0 de Floriano 

Peixoto, bateu -se com a sua m ocidade gloriosa em Canudos e no Acne e ain-
da, neste momento, o rCe.ará está ao .Jado da ordem e da legalidade, na defesa 
da Republica. (Muito bewi; muito õe1'11-. O orador é cum.pri'l'n&l-tado·. Pal?(l,as). 

O Sr. Elyseu Guilherme: - Sr. Presidente, des·culpe-me V. Ex ., 
si, nesta hora tardia, quando todos os espiritos já se acham cansados, em-
lio·ra cheio•s de satisfaçã-0 pelos brilhantes discursos que tivemos occasião '1b 
ouvir, eu, em nome. da bancaide. catharinense, venha dieclarar que estou de 
acc.õrdo inteiro e completo com a maiçãu. apresentada pelo iUustre leader da 
Camara, de solidariedade t º Sr. /Presidente da Republica e ao i!lustre Pre-
sidente de S. Paulo e de felicitações pela attitude energica ql].e assumiram 
:mlvaguardando a. ocdem ~ a Iega.lid'ad~. atro=ent(l ataca.das por espiritos 
perversos ou inconscientes. · 

Fazendo-o, Sr. Presidfõnte, não preciso Teproduzir os brilhantes argu-
mentos que aqui teem s ido apresentados; basta. assignalar que Santa Ca-
tharina ê um Estado que .siempre oo encontrou aio lado da ordeni. A oirdem 
ê 0 symbolo da nossa gloriosa bandeira, e sob e!la devemos todos combater 
com fé e f irmeza. •(Muito bem; muito bem.. Palmas. O orador é vivamen-
te curnl]Jrimentado) 

O Sr. Olegario Pinto: - Sr. Presidente, O•S illustres oradores que me 
precederam na trH::una, com ~nexcediveJ brilho, trataram da moção apresen-
tada pelo eminente leade~· da maioria, o Sr. Antonio Carlos. 

O füstado de Goyaz niio podia rvotar .silenci-0sarrnente essa moção e eu, 
como seu representante, v.l')nho· reaffirmar o apoio ,e a so1·id:ariedade do pov-0 
goyano á defesa da lei, da ord.em e da.o instituições. (Muito bem.; apoiados). 

Digo .que venho r eaffirmar, porque já o illustre Presidente de Goyaz, Sr. 
Coronel Rocha Lima, em jongo telegramma ao Sr. Presidente da Republica, 
manifestou o sentimento 'daquelJe povo. 

Sr . Presidente, os goyanos s ouberam, em todos os tempos, cumprir o seu 
dever. Por occasião da guerra do Paraguay, sendo Presidente da Pi·ovincia 
de Goyaz o pooclaro bahiano' Ferreira França, em quatro. me~s organizou 
tres batalhões, que se divigiram immediatamente para Matto Grosso, ond~ 

prestaram r elevantes serVi(;os. 
Ao rebentar a revolta de 1893, o .saudoso Marecha1 Floriano appello1, 

para as forças que guarneciam a capital de Goyaz, onde estava então o 20° 
batalhií.o de infantaria, CO·J'\~maml!ad-0 pe.Jo bravo so.J<'kw-0, qu.e se chamou J3raz 
Abrantes, v.eterano do Paraguay, que tinha o peito coberto de todas as me-
dA.:has da guerra. 

Pois bem, ainda neste m-0mento, vejo com sattsfação, á d'rente <klB for-
ças que operam pela legalidade, •em S. Paulo, um distinct0 goyano ( mu-ei:o 
be?n), -0 General de Divisão Eduardo Socrates, que já pertenceu a esta Ca:>a .. . 
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o SR . EPHYGENio SALLES: - Brioso militar e <Ustincto parlamentar. 
(.M1ti'to bem). 

O SR. or.EGARIO IPINTo: - ... e que pela sua bravura e virtudes militares 
tanto se fez .notar na .Juta do Contestado, no Paraná. 

O povo goyano, repito, está ao la do do Sr. Presidente da Reyublica, e, 
em nome do.s meus dignos companheiros de bancada, venho declairar que 
apoiamos, com a maior sinceridade, todos os actos de S. Ex., tendentes a 
restabelecer a paz e a tranquillidade de qu,e tanto precisamos. (Muito bem; 
muito bem. Palllnas. O oradOr é vivamente cwmprimentado). 

O Sr. Nelson de Senna: - Sr. Presidente, pedi a palavra apenas para 
fazer constar d·e publico, no recinto desta Casa, que, si estivesise presente na 
Capital do meu paiz, de modo a poder comparecer á sessão de sabbado pas~ 
sado, em que se votaram as medidas excepcionaes do sitio, para o gravíssi-
mo momento que atravessa o Brasil republicano, nesta hora de torvas ap-
pr<?hensões para todos os patriotas, eu as t eria subscripto, naturalmente com 
n funda emoção que ha de experiment:ir um brasileiro sempre que se votam 
providencias taes que, pa ra gloria e t erna da Repub.!ica e para marcha inces-
sante da nossa civilização, oxalá não mais fossemos obrigados a reproduzir. 
(Muito bem). 

Eu a iSubscreveiria, e subscrevo, inspirado pelo mesmo pat<riotismo que 
ditou hoje aqui as palavras do presa.do collega, Sr. Deput:?,do Francisco Cam-
pos, representante de m·inha 'bancada, neste instante em que precisamos af-
firmar ao paiz que tocia a energia e tcda a concentraçfLo de patriotismo ef-
ficientes são poucas· para reprimir a audacia desses golpes inominave·is . 
(.Apoiados). São golp.e,s que sangram a Patria no fundo do seu c.cTação, fa-· 
zem extremecer nos seu s alice :-ces a propria civilização bra-si!eira e fa.zem 
que os nossos antepassados, pione ilros .luminosos do prog.reBso, no Brasil, de 
seus tumulos .se arranquem, não em um c.ôro de bençãos, mas em um brado 
de m a!diçôes para estes compatricios desnaturados que apunhalam, em um 
:l.ttentad0 infernal, a P•·C•pria mãe .commum, a ter,ra sagrada do Brasil, es-
tabelecendo um .re trocesso para a no·ss·a P'a tl'ia e trruzendo-nos a maior das 
vergonhas, qual, deamte do conc.erto dais· nações policia das, em uma hora 
em que a Ameri.ca proclama e faz triumphantes novos ideaes de c'Lemocracia 
t ermos o acabrunhamento d e ver o Brasil, v.an.guarda dessas idéas, tolhido 
de erguer bem a lto o seu labaro, porque. filhos sem entranhas ni'.'co vacillam 
em pfü·petrar o matricidio nefa ndo, golpeando a Republica, violando a lei, 
ferin·do a libel"dade, dessre.speitando o pacto ·COnstituciona!, prôclamand0 a 
:.mar.chia sobre as ruínas fumegantes e os escombros do bombardej.o, atiran·· 
do-se a0 saque, ao morticínio ao assalto, como fim, aos poderes pub' icos, 
em uma triste liç:ão que não devemos repetir aos nosso.s posteros ! (Muito 
vem) 

Precisava dizer estas pala vras, Sr. Presidente, traduzindo os me us SPn-
timentos republicanos e repetindo que subscrevo e darei o meu voto a todas 
as medidas que façam cada vez mais a;catadais no Brasil, dentro da Republi-
ca, as ldéas e levadas de ordem e o bom senso tradicional da familia brasilei-
ra, em torn0 do poder constituido para que sejamos dignos da civilização de 
que somos expoentes. (Muito bem) . 

D 2ante dessa manifestação conectiva em que a voz dos Estad0s r epubli-
canos, affirmadora do concerto harmonico da Federação, se fez aqui ouvir, 
para que se l'eanime a Patria desalentada no mom.e'Ilto, com o· choque ino-
pjnado da sedição militar, do levante dos quarteis, em S. IPauJ.o; para que 
toda a Patria se condiense e forme um só bloco, um Só peito, offerecendo re-
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sistencia ferrea aos botes desses homens desalmados, a esses patriotas de 
fancari.a, pregoeiros e praticadores da desordem e da anarchia; para que, na 
hora actual, celebremos esta corPJUunhão de vistas que tanto enche de or-
gu;ho a nossa alma de representantes do povo brasileiro, na Camara Federal 
vendo que os leaders das diver&aJS1 'bancadas estuam de puro· e s-ince.ro pa-
tri·otismo, fazendo sentir ao povo que os seus delegadôs, nesta Camara, '>n-
carnam a opinião nacional, em um apoio dedicado e dign0, que é, como dDsse 
o illustre orador, meu collega de bancada, .a expressão de nossa subs-ervien-
cia á vontade da .Jei, é apenas .a exp:ressão da noss-a necessaria submissão ªº"' 
dictames ccnstitucionaes, eu penso que se impõe uma finalização mais so-
Iemne desta jornada parlamentar . Por isso, Sr. Presidente, para que melhor 
comemoremos este dia de hoje, embora no meio das trevas e do· negror, co-
berta a Patria de crepe, de.ante do facto inominavel da sedição em S. Paulo, 
solicito que V. Ex. defira o '!'equerimento que. óra faço, para .que não mais s!e 
ç;ões que vão calar fundo na alm.a nacional, porque vão levar um .alento novo 
trate de outro assumpto e que se termine a sessão de hoje com essas declara-
aos corações brasileiros que sangram de dôr, de.ante da repetição monstruo-
Ra, com proporções mais aigigantadas do hediondo crime que já tinha sido, 
ha dous annos pwssados, o espectaculo deg.rad.ante da sedição militar aqui 
no Rio de Janeiro, e que agora se reproduz, na metropo1e gloriosa que é a 
cidade de S. Paulo, a ·atalaya do pensamento juridico brasileiro na defesa 
da lib.erdade, das nossas tradições e do nosso patriotismo. (Muito bem!) 

L 
O Sr. Albuquerque Liborio: (*) - Sr. Presidente, deante do especta-

culo edificante de dvismo qoo acaba de dar a e.amara, animei-me, embora 
me sa:teie o natural emba[aço de quem pela primeira vez occupa a tribuna 
nesta Casa, a vir tambem dizer daqui a lgumas palavras acerca dos aconte-
cimentos que se desenrolam em São Paulo, palavras das quaes a minha in-
competencia se assusta, me.is n ão se esquiva, porque sei que os meus nobres 
collegas são sempre indinjl.dOs á indulgencia, á sympathia, á generosidade, 
sobretudo quando a voz qtie· se faz ouvir neste recinto não é a de um parla-
mentar co-msummado, senãq a de um moço, .que oo·meça .por confessar since-
ramente a justa desconfia11ça nas suas forças, e qu.e, em seu pl"ü>l, apenas al-
lega um titulo, que encerra, aliás um dever elementar e singelo de todo o 
cidadão: querer á Patria, flO direito e á liberdade. {Muito bem). 

E' cedendo, Srs. Deputadoi>, ás insplrações samtas do amor da liberdade 
de enthusiasmo do direH01 dJo c ulto da patria, que eu não fujo á responsabi-
lidade de depositar no VOS1'0 seio o meu brado de .indignação contra os suc• 
cessos que ensanguentam e enoitam a capital do grande Estado, onde um 
grupo de militares, que não· exprimem de modn nenhum ·o pensamento de 
nossas gloriosas cleisses ar1nadas ·(miiito bem), impeJH.dos por ambições des-
atinadas. e pretensões criminosas, desertaram o dever, volvendo contra as 
instituições as arm.as que lhes foram confiadas para a def.esa do paiz. (Mwl-
to bem). 

Qu<-:.1, Sr. Presidente, p ideal desse movimento, dessa tentativa, dessa 
aventura? Ninguem o sab~. porque os seus autores, os seus promotores, os 
seus cabeças, não pregaram nenhuma idéa, não advoga.raJin nenhuma reivin-
dic.ação, não desfraldaram :qenhuma bandeira. 

Reputo, entretanto, fórf!. de toda a duvida os seus propositos, os· seus 
fins, o seu programma: comprometter a estaibilidade da Republica, ferir de 
morte as instituições constitucionaes, immolar nosso estatuto politico, tripu-
diar sobre a so·berania do povo, funda.r sobre os destroços do regime a dlcta-
dura feroz e delirante, quando a ·rlictadura é planta que não póde criar raizes 

(•) Não foi revisto pelq orador. 
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no solo da patria, onde só ,germina, cresce. e frutifica a semente das institui-
ções livres. 

Com 0 fracasso de.ssa investida anarchizadora, mais uma vez se paten-
teia a realidadie lum,i·nosa ·C!e que o Exerc'ito nacional conhece as suas altas 
funcções, o seu preciosissimo papel, o seu dever constitucional. 

Manifesto, Sr. (Presidente, desta tribuna, o meu applauso commovido 
caloroso, vibrante, que me irrompe do intimo da a lma na plenitud.e da sua 
força, ás bravas phalanges que a estas horas, em SS'.-0 Pauío, se empenham 
em debellar a tropa - iwsurn·ecta, pugnando p·elos verdadeiros interesses da 
Patria, pelos seui; fõros, pelos seus brios, pelos seus destinos, pelo sre u futuro. 

Associo-me á& ma nifestações proposta~ pE:lo eminente l eacier, Sr. Antonio 
Carlos, não na quaUdade de membro da bancada bahia.na, porque em nomE1 
della já se pronunciou a voz .elo-quente do nobre Deputado Sr. Octavio Man-
gabeira, mas, Sr. PresidentB, como .representante da mocidade brasileira, 
como interprete dos sentimentos da juve.ntude bra-sileira., amante ila lei, da 
ordem, das instituições republicanas da grandeza e da gloria do Brasil, que 
não ficará jámais á me~·cê da .furia desvaira-da de aventurei.ros sem e.scru-
pulos e sem ideaes. (Mui-to bem; ?nuito .bem. O orador é cwmprin~entado. 
Palmas no recinto) . 

O Sr. Cesario de Mello : (*) - Sr . ·Presidente, depois de serem ouvidas 
as palavras do nobre Deputado pel0 Districto Federal, Sr. Nicanor Nasci-
mento, com as quae:s estou de pJ:enó accôrdo, v enho a€1Segurar a V. Ex. e á 
Caanara que ·se esrtivesse presente á sessão de outro dia em ·que fO\i votada a 
medi-da declarando· o estado d e sitio· nos Estados d;e S, Paulo, Rio de Janeiro 
e Distl'icto Federal, a teria apoiado nos termos declarados pelo honrado Sr. 
Presidemte da Republica ao Co'l!gres.so Na,cional, na convicção· de que, Sr· 
Pre,,idente, iria prestigiar a autoridade constituida para a manutenção da 
ordem tão necessaria ao trabalho, ao progresso do Brasil . (Mitito bem; mui-
to bem , O orador é citmprimenta.do. Palmas no recinto). 

O Sr. Bernardes Sobrinho: - O nobre Deputad.o pela Bahia, o Sr. Octa.-
vio Mangabeira, 'Sr. lPresidente, disse, segundo deprehendi de suas palavras 
que S. (Paulo era o coração do Brasil, porque os inimigos da Patria que-
riam feril-.a na fonte de sua vida. Essa idéa, photographada em uma phrase 
:nais feliz, cujos termo,s não posso precisar, acc6'lltuou na minha alma sen-
timentos de magoa e profunda dôr e fez com que os meus olhos vislumbras-
sem o triste quadro que parece existir na grande cidade de São Paulo, cida-
de que é o mod'elo da noosa civilização, c idade que é .o· nosso orgulho de bra-
silei.ros n 0 exterior, cidade que é ,guarda avançaid'a de nossa civilização·. (Mui-
to bcrn). · 

1'.T»sta hora. de dôr profunda e suav.e reco.Jhimento, velrun-se-me os olhos 
ao defrontar o quadro do presente e eu me refugio no passado porque ahi 
encontro ·um lenitivo que tra.n.quilize .o· coração d·os brasileiros dandó-.Jhes., 
na lição de anteprus1sados illustr.:s, as nova;s 'energias de ·que carecemos todos 
para conservar intacto o patrimonio moral e mat·erial de uma herança n.obi-
!issima. Nesta hora a,ccodem-me desordenru'lamente ao cerebro, em uma. an-
cia sublime de serem relembrados os f eitos dessa raça h eroica dos paulistas, 
que nas incursões até Porto Seguro accentuaram o vulfo de gerações que 
abrolharam para novos commetimentos, ie nas suaS' incursões para o sul 
crearam, entre açorianos e hespanhóes, esse temperamento nobre, hexoico e 
cavalheiresco que ostentam os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. 

(") Não foi revisto pelo orador. 
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Vejo perfeitaime nte concretizada as "bandeiras" qu:e partiam para de-
vassa dos sertões acc.ordando nelles novas fontes de vida, de ondle viriam a 
promanar thes-0uros inexhauriveis para a fortuna publica. E a coragem dos 
bandeirantes fundando arraiaes e povoados, vencendo todas as hostilidades 
da floresta imperv:ia , ou acabando ern um rincão, a sonha;r com a pedJJ:aria 
rara, riqueza do paiz que disputavam tão justamente ã,s a ncias avaras dos 
estrangeiros opressores. E t-0dos com essa abnegação desse mesmo bandei-
rante do grande Estado de São iPaulo, que 'em palacio recebe em pleno peito 
toda a carga que a rebellião desfe re contra as sagradas instituições da Re-
publica d;esse h eroe que é Ca:rlos de Campos e que, impavido, tranquilio, 
confiante, re pousando na consciencia do dever cumprido, não cede o pasiso 
ás· balas adversarias, e entre o sibila r da metralha e o troar da artilharia in-
s1ste em perm a necer n-0 tenitori0. que gO'Verna paJra ·Continuar digno de si 
m esmo e d os seus conterraneos. E é ainda n:esta hora de sagrada evocação 
que -0uv•imos a voz de um desccmdJeT.te de José B onifacio, assumindo a atti-
tude que tão bem ficava ao grande estadista nos momentos graves de sua 
Patria, para dizer-nos: - Brasileiros! Não deixeis que a loucura de um ins-
tante ponha em risco o labor de um seculo 9.e amor e devotamento á iPatria. 

São Pau.lo! A tua resistencia é heroica e o nome da tua formosa Capital, 
dentro em breve, entra.Tá para a hi•storia, a figurar ao .]ado d e Riachuelo, Hu-
m ay tá E: Aquidaban, despertando por :igual a gratidão no coração dos bra-
sileiros pel0 he r óes que succumb:iram em uma santa missão . F icass e em-
bo.ra o t eu palado com

1 
uma columna enrtre ruinas ou como o bastião de um 

forte derrocaido, aos teus filhos que tantas vidas souberam dar p'3lo Brasil 
não repugnaria o sacrifi.cio com que salvassem a Rti•publica, oppondo ines-
cendivtil resistencia ao~ que afivtilam a mascara do heroismo, apenas para 
esconder os signaes do crime que praticam contra a Republica. E poderias 
dizer ou proclamair beJll alto., cem ü teu sacrificio de ho je, que o povo brasi-
leiro ar.cencle o facho qa r evolução para illuminar o caminho que conduz a 
sua Patria ·aios seu,g ne>bres des,tinos, mas nunca dil-o o seu pa.'3\Sooo, para atear 
o incendio e anilquill.ar a ferro e ;fogo as conqui•stas liberaes ·que lhe sout>r, .. 
ram az.segurar filhos d~sveJlados. A Naçjio, .que te app1aude, já condemnou 
o acto de desvario, cu::los efftiitos terão de desapparecer pois sobra-nos con-
!iança na a.cção do ·Presidente da Republica, que ttirá neste doloroso transe 
uma oppor tunidade paJIYa .revelar a abnegação com que S·erve o paiz, dando-
lhe rodas as enel'lgias fortalecido como se encontra por provas in equivocas de 
snfülnriedade, provindas de todos O·s pontos do paiz, e entre as quaes já ago-
ra avulta com si·ngular relevo, a que lhe chegairá dentro em breve a o conheci-
m ento, na m anifostação ·eloqueon~ dos. leaders das bancadas do Congresso Fe-
deral, a cujo civismo eu rendo as mais sinceras homenagens. (Muito be·m ; 
muito bem. Pahnas no recinto'). 

O Sr. Carvalho Nevto: - Sr. Presidente, não venh o reaffirmar a ·m in ha 
solidaritidade ao timinente :sr. P<residente da RepubJ.i.ca. porque ainda, ha púu · 
co no curso dn s ua tiloquencia, o disse, ern nome de Sergipe, ·em nome de sua 
bancada Jlt'l'ta ' Casa, o meu brilhante collega, Deputado Gilbtirto A '1'.1ailo . 
Quero apenas, (tUe fique consignado na acta de hoje que, ausente desta ca .. 
pita l, no meu T~r-tarlo n a tal, não pude comparecer â sessão em que ao illustre 
Presid<'nte rltt RepubliCJJ, foram dadas as m edida.s necessarias para a seguran-
ça do Regimen. Consequentemente, si aqui €'stivtisse, teria votado pelo sitio 
e todas as medidas· d::L:hi decorrentes, d.e maneira a affirm'Lr inteira solida-
riedade com cs ::tetos IJe.c€'S<Sarios á manutenção da Republica_ (M11-it9 b.mi; 
m 1iito bern .. Palmas). 
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O Sr. Presidente: - Tem a palavra o nobre Deputado, Sr. H{)rcutano 
de Freirtas. (Palmas no recinto e na& galerias. Vivas ao Estado ãe S. Paulo). 

O Sr. HereuJano de Freitas: (JJf-0·vi1nento geral de attenção. Vivas ao 
Estaclo cl<l São } 'oulo) - Sr. Presidente, sob o peso de uma absoluta inhi-
bição o·uvi as manifestações 3Jffectivas e corajosas do Brasil, em torno da. 
afflicção da nossa terra e, si 'não fosse a deferencia , devida por nós da. ban-
cada de São Paulo, a todos' esses preitos que se nos prestam, no fervor com 
que Sl' cultua r• Republica e n as energias ,que aqui se demonstram para de·-
·fendel~a - eu não viria &21eir causa alguma. 

O Sr. Presddeme dia RepubUca não precisa de <palawas papa saber da 
nossa so!ifü.rieflaile, do nosso apoio. (Muito bem). 

Os actos, c>s desdobramentos contínuos da vida do Estado, anteriores 
mesmc> á sua presidencia e depois della, são constantes manifestações ·de 
&poio, de f'oli~leriedade daquelJ.e grande Estado, para a sua imm~n;m obra 
reconstructor·1::. do Brasil. (Muito b.em) . 

No pre'S·ente, \SI'. 'P•res1dente, t a.dos os sacrifícios da nossa fortuna, tf)d:>~ 

os dosflstres da ·nnssa cuHura, todas as apprehensões do nosso aflectn, todas 
as feridaE dos patriotas qu e· já teem sido victimados, tudo isso fala muito l!1a1is 
eloquenhlmeute qu<' qualquer um de nós da nossa solidar~edade, nos.J•J prf•ito. 

Tan,bem, Sr. Presidente, fôra supperfluo dizer a nossos companheiros a 
n0:ssos irmãos, tambem fôra desnecessari0 diwr que os nos'So.s corações e.srtão 
dentr.o de seus corr-ações, e a no1ss:a aLm.a, como tod·a a alma paulista, ·está 
dentro Je sua alma, e que nós somos - up:1 pouco e cada um de nós é uma 
porçã'.1 ai,rna g r a 11de energia que ahi está palpitante na sua a cção exemplar 
e be1~emerita. 

Sr. Presidente, 0 instincto republicano, o instincto brasileiro não ,;e po-
dem illudir : si aquella aventura que a:Ii se einsaia e para a qual foi arrasta:da, 
não sei por que paixão ou loucura, uma força exemplar, que ainda ha pou-
co mais de quatro anmos eu tinha ·dignificado util e efficiente em minhas mãos 
para a defesa da ordem e das instituições e agora .ludibria a confia"!lça do 
E·stado e vem victlmar a população de sua ca.pital, não sei que ,paixão ou 
'loucura a podffi'á ter arirastado paira lsso . Mas o certo é que o . fmstincto bra-
sileiro e r epublicano não se pôde illudir. Si o ensaio si ·pudeESe tornar em 
realidade, si a iniciativa se pudesse tornar em finalidade., era a no.ssa fol'tll-
na, era a nossa liberdade que estariam supprimidas do Brasil. (Apoiar.los), 
Teríamos úe fa:r€r uma cruzada libertadora. 

Mas, m<:>u,1 irmãos do Brasil, isto é seguramente impossível. A alma bra-
sileira estairia lll!IlortecMa se assim pod!era Su<!ceder. Ha uma cOIUsa, porém 
que podemos f~zer todos nós, já que não é necessario fazer 'uma cruz~Ld<t li-
h.•dadora; fai;:amos uma cruzada de paz. (Muito bem). E, hoje, pres<mtes 
aqui todoo nós neste momento &"J..gustiosn e supremo da vlda n acional, jure-
müil a nós proprios que ·não nos serviremos Binão dos instrumentos 1egaes, 
pa.cificos para a con•quista e .gozo da libe<rdiad!e de cada um de nós e da com-
munidade. (Mmto bem. P'a.lmas). 

E' fflze1·mos a paz daqui, Sr. Presidente, e juremos por e!la, si não qui-
Zfü'IDG~ qu2 -0~ motins dos quarteis irrompam para nos am·eaçar a todo.~ e sa-
crificar ·a liberdade ptrblica. (Muito bem) . E' fazermos a paz, senhores, den-
tro d~i.:te Exer< itc que nos ajudou a fazer a expulsão dos que tramaram con-
tra a dissoluçao da Constituinte, que n os ajudou ·a fazer a abolição, a Rept;-
blica, deste Exercito e quando dig o. Exercito digo fo.r<;:.as nacionaes, deS.Se 
Exercito e dessa Armada que, agora, irmãos como sempre dos brasileiros, 
traduzindo a alma forte na sua acÇã•o heroi.ca, estão lá para '!:"estabelecer O 

renome brasileiro e lavar essa mancha que soldados de policia amotinados 
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dirigidos por alguns pequenos elementos do Exerci·to (1nuito bem) estão lan .. 
çando na historia da Republica e no grande nome de S. Paulo. (Muito bem). 

Sr. Presid·ente, a bancada paulista, estou certo -q ue digo na sua in te-
gridade (a.poiaàos), a bancada paulista, pela minha voz, exprime pleonastica-
mente, a soJi.darieda.de, que a moção r.epreisenta, e juntaria ainda a conrfian-
ça imme nsa, a confiança inesgotavel que tem na Lealdade, na bravura das 
forças de terra e mar do Brasil, para suffocar o motim e fortalecer as ins-
tituic;;ões. 

A bancada de S . Paulo, Sr . !Presidente, agradece a fraternidade dos ir-
mãos do Brasil, assim como o Sr. P1,esidente da Republi-ca sabe, tem o seu 
apoio c011Jservador para a construcÇ)ão nacional emprehendida. e .tão bem 
orientada poor S . Ex. (Muito bem; vwito bem . pa,lmas. O orador é calor osa-
mente citm.prinwntado). 

:· ~ 
O Sr. Presidente : - Vou submetter a v-0tos o requ erimento do Sr. 

Antonio Carlos, concebido nos seguintes t ermos : 
"A rCamara dos Deputados julga-se no dever de, traduzindo o sentimen-

to geral do paiz, de que é reflexo e orgão, applaudir a serena energia e im-
perturbavel intrepidez com que na actual emergencia e em face do odioso 
levante de que está sendo t!Jeatro a capital do E stado de S , Paulo, está-agin-
do o eminente Sr. Presidente da Republica, e de significar-lhe a sua inte-
gral soli.clariedade. 

Ao mesmo tempo cumpre-Jhe, e;xpressar a sua admiração pelo denodo ci-
vico e bravura patrioticfL que estão caracterizando a acc;;ão do illustr e Pre-
sidente Carlos de Campos na h eroica resdstencia áquella o:ebellião e ás forças 
legaes do Exercito e da Marinha que estão deftJndendo a Republica" . 

P eço aos nobres Denutados que occupem suas cadeiras. (Pausa ) . 
Os senhores que approvam o requer imento -queiram levantar-i;e . (Paiisa). 
Foi unanimemente approvado. 
(Prolongada salva de palmas no recinto e na,s gaer ws). 

O Sr. Georgina AveJ.ino pede a nomeação de uma commissão de 21 mem-
bros, para 1r le·var o ap-oio da Camara dos Deputados ao Sr. p~·esidente da 
Republica. 

O Sr. Annibal d e Toledo propõe que a commissão ta:mibem leve, quando 
possível, os applausos d!j. Camara ao Sr . Carlos de Campos. 

O Sr. Tavares Cavalcanti solicita que a commissão seja composta de 
todos os oradores e da 1Vfesa. 

Os senhores que approvam o requerimento do Sr Georgina Avelino e os 
additamentos apresentados pelos nobres De·putados S.rs . Annibal de •.ro.ledo 
e Tavares Cavalcanti, ,queiram levan<tar-·se. <(Pausa) . 

Foram unanimeme-n~ approvados. 
O .Sr. Deputado Nrel ,son de .Senna requer que seja levantada a sessão, 

depois de approvado o I11l'tluerímen;to _do Sr. Antonio CarJ.o;s. 
Os senhores que approvam 

(Pausa). 

Foi approvado. 

este requerim~nto queiram levan tar-se. 
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SES!SÃO DE 13 DE JULHO 

O Sr. Augusto de Lima: (11iommento de attenÇ'áD) - Não, Sr. Presi-
dente! Não ha de ser destruida a bella, a historica, a grande capital do Esta-
do de S . Paulo! ·Não ha de ser destruido o berço da cultura juridioa. do Brasil: 
Não ha de ruir debaixo dos escombros do caracter dos seus habita ntes o 
genio da civilização que, com os primeiros pacificadores e os primeiros mia-
s ionarios, implantou .com a ·c<ivilização christã o germen da nossa nacionalida-
de . (Muito· bem.) 

O Presidente de ·S. Paulo, o h eroico cidadão que, ás primeiras horas da 
emboscada, se collocou firme, des t em eroso, amparado por essa enel'gia que 
recebeu de seus antepass·ados, animado por assim dizer, pelos influxos da alma 
collectiva que nascia dos tumulos dos heróes da nossa nacionalidadn, - o 
Presidente de .S. Paulo foi o primeiro que traçou o caminho por onde o ~spi
rito de ordem vae seguindo até destruir este re.sto d'e a~archia e indü>eipli-
na, que está fazendo a vergonha de nosso paiz. (Muito bem . .Ap0<iados.) 

A Nação inteira está a o lado do ·Presidente de São P a\llo - a Nação tn·· 
t eira, personirficada no seu Presidente, sereno, tambem, desde a primeira 
hora, mas resoluto, com todas as energias de que já tinha dado t estemunho 
soiemne perante a Nação, quando esta levantou sem nome deante d as urn;:i.s 
livres! 

O Presidente de 1São P a ulo ha de vencer! Ha de vencer, coberto pelas 
armas nacionae.s, não só pelas a rmas na,cionaes do 'Exercito e da Marinha 
como p elas que o civismo do Brasil é capaz de erguer por si mesmo; e h a áe 
fazer restaurar a ordem e levantar a ba ndeira auri-verde nas ameias de São 
PaUIO. 

E quem poderá duvidar desse resultado'? Quem poderá d uvidar, nes ta 
hora em que a a lma nacional vibra com todo o enthusiasmo dos grandes mo-
mentos historicos? A alma derr-otista quando desde o Acre até o extremo sul. 
de todos os Estados, de todas as unidades da F ederação - columnas em que 
•S'e amparam a nossa soberania e a nossa Nação - estão partindo, uns após 
outros, os batalhões civicos, as guardas policia es dos Estados, tão firmes este!3 
na sua .paz que dispensa m as suas proprias guarnições, e se entregam á guarda 
de seus concidadãos civis? Quem poderá duvidar, quando, após esses bata-
lhões, vão os votos, os suspkos das esposas, das mães, das noivas, que veem 
parth· com ternas saudades os seus esposos, os seus noivos, mas alentadas 
pela esperança de vel-os, ou salva:r a legalidade, ou morrer debaixo da Pan-
deira ? ! 

<Sr. Presidente, as palavras não podem traduzir tudo quanto se sente 
nestes momentos solemnes. Mal podem ellas significar, como um signal pa~
sagelro, todo o tumulto patriotico que nos agita a alma angustiada, neste 
momento em que estamos entre a ambição de m eia duzia de piratas e a ne-
cessidade em que se acha o paiz de socego, de tranquillidade, para tratar aa 

. restauração das suas finanças, do :restabelecimento do seu credito abala<l.tl, 
·não pela inopia da ·sua productivida de, mas pelo impatriotismo, sempre rel.'J-
, cldente, sempre relapso, em embaraçar a .marcha tra nquilla dos negocios p11· 
b!icos . 

. sr. Presidente, em 1833, movimento semelhante, embora menos impor-
, tante do que o que ora agita a capital de São Paulo;, entregava a cidade d•! 
.:ouro Preto em mão de revoltosos iguaes a estes que se apossaram da capit:H 
·paulista. 

No dia 22 de março desse anno, ambiciosos, levados pelos mesm-os intui-
tos criminosos dos actuaes detentores de alguns pontos de ·São Paulo, mas naa 
:r:ortlfi-cados pela artilha ria, e sim entrincheirados dentro dos seios das mãc1:1 
em uma parede formada tambem pelas .creanças, pelos velhos, pelos enfermo$ 
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desafiavam a legalidade, d esistindo de combater em campo razo, em campo 
aberto e preferindo os lares, onde estivessem a coberto das balas dos liberta-
dores da lei . Naquelle instante, houve um homem que, de.sajudado de outraa 
forças, que n ão aque!las que o patriotismo pudesse deparar-lhe á ordem M 
comma ndo, o marechal José Maria P into Peixoto, cujo nome a Historia con .. 
serva, pa rtindo daqui por ordem da Regencia, dirigiu-se paira Minas. Em 
menos de um mez, t inha levantado quatro mil homens, que marcharam sobr~ 
Ouro Preto. Naquella cida de dominava Manoel Soares do Couto, presidente 
Intruso, primo e cunhado do Ministro da Regencia, Honorio Hermeto Carnei-
ro Leão, que tinha obtido de Vergueiro, Ministro do Imperio, uma carta de 
nomeação de presidente, para que o militar, recebendo esta nomeação, achasse 
o meio mais f·acil de abafar a legalidade, investindo-se elle proprio no Jogai 
de Presidente da Provincla. 

José Maria Pinto Peixoto, indignado com e ssa t entativa de corrupção, 
metteu a carta de nomeação no bolso, levou-a para Ouro Preto, levantou a 
força, cercou a cidade e, dentro em pouco, capitulada pela fome, a popular,ã<J 
lan\;ou f ora de si o corpo estranho dos revoltosos. Organização physiologic·1.-
m ente sadia, não poude conter dentro do seu organismo os ·bandidos que, pa-
rasitariamente, ahi se tinham entranhado. E assim, o marechal iPinto Peixo .. 
to viu abertas as portas da cidade pela propria população. 

1Sr. Presidente, -não duvido, um só instante, que a grande capital paulista, 
com 600 mil a lmas, n ão tolerando por muito tempo o parasitismo implantatlr, 
no seu seio, ha de expellil-o, de accôrdo e de harmonia com toda a a lma na-
cional, que t em inspirado essa força de convergencia que vae bater ás sua~ 
portas. Um dia mais, mais dous dias, m a i-s tres dias, mais uma s~<mana que 
StJJa, e eu creio pia mente que as vozes que aqui se fizeram ouvir, e que não 
foram ma is do que a tr~.ducção do sentimento nacional. ahi terão despf<rtado 
êcu, como já o tem despf;rtado na a lma de todo o Brasil a palavra pati 1otica., 
heroica, do Presidente df! S . Paulo, como já tem despertado éco a pala v.ra 
si;rena, resoluta, do .Sr. •Presidente da Republica, como estará resonando ja 
em uma symphonia que faz prever os hymnos da victoria, a palavra do chefe 
das operações que, daqui do Quartel General, está ordenando, com força per-
suasiva, todo_s os passos triumphaes que se encaminham para a victoria final. 
(Muito. bem.) 

A proclamaçã o do illustre militar, ·Sr. Ministro da Guerra, irá, de fileira 
em fileira, impellir os mais lerdos, acord·ar os que estão adormecidos em nimia 
confiança, confortar os fracos e leval-os ao triumpho, para a eterna confu-
são dos agitadores de quarteis. 

Não duvidemos. -Srs. Deputados, do resultado final. 
Assim como Villa Rica, de Ouro Preto, em condições semelhantes, tev.:i 

de aibrir as portas aos soldados de José Maria Pinto Peixoto. IS . Paulo tam-
bem não tardará em abrir as suas ao Exercito glorioso da legalidade, constl-
tuido não só das forç.as do Exercito, da Armada e das Policias estaduaes .. 
como tambem das classes civis, que já mostram que o Exercito nacional ->e 
constitue das cellulass dos cidadãos brasileiros, (M-uito bem; muito bem. O 
orador é vivamente cum,pr·lmentado , ) 

SESSÃO 17 DE JULHO 
O Sr. Plinio Marqmis (*): - S.r. Presidente, acabo de receber do meu 

E stado um telegr amma do seu il!ustre Presidente, que resa: 
"Communico prezado amigo que emba.rcou, hoje,. ás 12 horas, 

.com destino a Itararé, o batalhão da Força Militar, s-ob o com-
mando do iCap-itão Sarmento . " 

( ~) Não revi•sto pelo orador. 
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E, outro, do digno Che:fe de .Policia da m inha terra, nos seguintes 
termos: 

"Continuamos inteira ordem. Acaba vartir primeiro batalhão 
Força Militar, destino Itararé, sob as mais calorosas e enthusiasti~ · 

acclamações ·do povo, que vibra pela defesa da ovdem. legal e das 
autoridades co1tstituidas." 

Sr. Presidente, ITTJãlo m e rpnivo aio 1deV'er e . ao saicrifkio de ooou.rpar a 
tribuna da Camara para assignalar, neste mo·m e11to, actos e factos' que veem 
demonstrar como sentimento <l:a alto e veuidadeiro. patiriotismo sobre,paim e se 
sobrepõem a todos os demais sentlmentcs, compellindo os patriotas dignos 
deste nome ao cumiprimento c1o dever. 

Não' posso ver, sem uma profunda emoção que, de certo, de todos nôs 
fa,z ·pre~a, o facto de um Estado, ~orno o me u, que nunca teve a preoccu.pa-
ção de appare l'har o seu Corpo de Policia, a lém do que exigia a n~essidade 
da manutenção da ordem interna, despojar-se desse elemento. :para accorrer, 
em um 8ão enthusiasmo demonstrando quanto no meu Estado se ac.ha 
arraigada em todos os eiipiritos a noção de que a .nossa patrla não pôde 
viver sem o.rdem, de que ella sobrepõe a sua grande força, força que consti-
tue tambem o ambiente de paz em que vive, a todos os pendore·s, a todos 
os baixos odios , a todos os sentimentos injustificaveis, a todos os surtos da 
dem31g.o:gia, a todos os •CO[l]Jdemna:ve·i-s rno'Vimentos da indi'Srcirp[ima. (Apoia4V8'). 

,Certo, Sir. Presidente, ·todo o •Paiz sente como o PaTana. 
O meu Estado, entretanto, quiz ser do.s prime iros a enviar para São 

Paulo o melhor da sua for ç.-1, a elite .da sua. guarda, todo:s neste são e alto 
<mthusirusrrno de fairer •com q,uie !P•redomi'The sem'PTe o p·rinci1pio da paz, da 
ordem, da disciplina em o nosso paiz. 

Ausente da Camara .quando ella manid:estou, por todos seus orgãos 
mais autoriZ'ados, a sua indignação .e a sua Tevoita contra o movimento 
que :pretende, com a subversão da orde m, destruir um dos mais bellos pa-
trimonios que temos, que r na ordem moral, qup,r na ordem intellectual, quer 
mesmo no seu desenvolvimento material, que é a Caipital de São Paulo, 
nã o me foi ·dado deixar tambem consignado nos Annaes da Camara o meu 
vühemente '];>rotesto, a minha revolta de patriota, contra ·os que, feri:ndo 
São Paulo, ferem a nossa Nação. 

Dispensav.el, de certo, era Sir. Presidente, que e u occupasse esta tri-
buna para apresentar este protesto, para manifestar a minha solidariedade 
com a Camara; e os dJias passaram sem que 0u o fizesse por desnecessarlo 
que era. Agora, porém, que :fibras mais intimas e ntram em. mim em vi-
bração intensa, vendo os meus patrícios porem por obra esse protesto mar-
chando para a luta , "' oppo.rtunldade S'e me offe:rece de co·nsignar nos Annaes 
do Congresso estes sentimentos e esta communicação do Presidente do meu 

'E~tado, .que Yale. d{• ce"lo, mais do que tudo que ,possam estar dizendo as 
palavras . 

Era o que tinha a dizer. (Mitito bem; mitito bem. O orcu:Zor é cumpri-
mentado.) 

O Sr. Augusto de Lima ("): - Sr. Presidente, a emoção qua me do-
minou,. ao proferir, ante-·hontem, alguma,s pa.l·aviras de confüimnação ao 
movimento subvE:rsivo da !Capital de S. !Paulo, não me perrnittiu a calma 
Para que, completando o meiu p•ensamento e o fim que me tinham levado â, 
tribuna, lêr alguns documentos que, pertencendo á histoTia, devem ser ca-

(*) Não foi revisto pelo ovador . 
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rlnho:saim€lllte a·ecoJihiidos aos .Al!maes ·Parlamentares. Refiro-m'e á resposta, 
que deve se;:· guardada nos annaies do patriotismo brasileiro,. entre ais pala-
VTas nota.veis em .que o civismo se traduz em toda a srua. i!rutegridade, res-
po.~ta que deve pertencer ã historia deste período tão intensamente agudo, 
dada pelo Sr. Fernando Prestes, Vice-Preside·nte do Estado de .São Paulo, 
á proposta tímida, covarde, insinuativa do detentor ephemero e precario do 
poder de facto, na gloriosa cidade paulista; resposta que, comquanto en-
caminhada ·por um orgão ãe origem popular, nem por i•sso viu apagado o vi.cio 
ignominioso da sua origem. 

A resposta é a seguinte: "Não posso acreitar a investidura que se 
me offerece, porque só seria a.dmissivel, vindo do Presidente legitimo do Es-
tado, que é o Dr. Ca:rlos de campos". 

O outro, a que t ambem me referi nas observações adduzidas ante-
hontem é a proc1ama ção dirigida aio povo J>ll:U!Lista velo incd'Yto militar, que 
j á a está hora tem o seu nome inscripto entre os melhores cooperadores da 
consolidação da Republica, o actual Ministro da. Guerra, General Setem-
brino de Carvalho. Essa proclamação, em que se sentem calidas, expressi-
vad, todas as virtudes militares, em que se sente tambem pulsar a indignação 
coutra os actos da indisciplina, inimiga das corporações armadas, toxico 
fatal para envenenar o orgaintsmo das nações que pa·ecisam de ·hiera;rchia 
para a sua perfeita cohesão, essa proclamação deve tambem ficar consi-
gn<1Jda nos nossos .Awui,es, cremo uma pagina rtão g'.lori.o.sa q.uaa aqueJla out<ra 
que escreveu o Marechal Peixoto qua ndo, em circumstancias semelhantes, 
impunha â guarnição sediciosa que se apos.sara da .capital de Minas, fran-
quear as po<rtas :pal!'a a ~trada do presddente legal, ·que e;ra o Des~<bar
giaidor Manoel I.gnaclo de Mel·lio e Souza, Barão de Pontal, devos.to pelo 
cunhado e primo do Mini:,stro da Regencia, Honorio He·rmeto Carneiro Leão, 
que tentara tambem sob o influxo da sedição que irrompera na Capital de 
11Unas embri\!Jgar com o falemo do poiOO;r o esiph·ito integro e incorru[Jtiv.el 
desse militar que fez questão de repôr o presidente legal . E quando as 
turbas o procuravam -i;~rf!. acclamal-o, já não o encontraram·, por'que 

elle fizera caminho outra vez para o cumprimento dos seus deveres mili-
tares. 

A proclamação do mustre militar é a seguinte: 
"Meus concid<tdão·s: 
Os oeploraveis successos que estãio occorrendo na formosa Ca-

pital dessa opulenta unidade d8. Federação, provocam em todos os 
homens de bem ~ mais profunda revolta contra aquelles que, no-
doando sa.crilegamente as l!lossas tradições, subvertem a ordem pu-

blica, sob o p·rete:icto falacioso· de me.Jhor servir aos interesses na-
cionaes. 

Um povo labo1ioso e honesto não pôde estar á mercê das fu-
nestas inspirações da mentalidade retarifada daquelles que, inopina-
damente, se revelam deSJ)idos do sen,;o ela nobre funcção que lhes 
cabe, como fiado~·es idoneos da ordem, dentro da qual todos os pa-
triotas são .chamaj'.los a collaborar na grainde obra commum que é 
o .progresso mate•rial e, sobretudo, moral do Brasil. 

A adopção desses processos, que ·t>stãio intfinitamente. abaixo da 
nossa cultura de !lentimentos, atra;vés de toda a e~tensão do pa!z·, 
;provoca o horror que as consciencias rectas votam aos crimes de 
trahição ao dever. 

A sedição ql<e irrompeu nesse rico centro da vWa na,cio:nal, ful-
minou os seus ag~tes com a desillusão de que o povo brasileiro, 
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consciente de seus destinos, não se deixa seduzir por acenos de 
aventureiros ·turbulen•tos. 

Está em paz todo o resto do paiz. 
Houve, sim, uma eloquente demonstração de solidariedade mo-

ral para condemnaa:, sem restricções, esse levante que tanto e tão 
tristemer.te de.põe contra os seus autores. 

·Todos os Estados da Federação, por seus 01·gãos mais eminentes, 
teem protestaao apoio e applausos ao Governo da União, que, com 
decisão e energia, está reprimi.não esse innominavel crime contra a 
ordem. 

Todas as associações mais ll'eipresentativas de nossa vlda eco-
nomica teem, em um clamo[· unanime, condemnado esse mostruoso 

attentado. · 
O Exercito e a A·rmada impõem-se mals uma vez, decldida-

mente, ao alto apreço dos patriotas. dando uma prova inequívoca de 
seu inque brantavel dev·otamento civico. 

Estamos, em uma palavra, deante de uma immensa demonstra-
ção de apoio e applausos que, dos quatro cantos do paiz, partem de 
todas as pessoas vivamente empenhadas na legitima dE\fesa dos nos-
sos ~reditos de Nação culta. 

Não tenhamos duvidas. 
O Governo ·da Republica está arm·a,do de todos os meio efficazes 

p a ra d ebellar essa crise que afflige o nob.re povo de S. Paulo e 
umeaça tão grave·mente as suas fontes de rique'za. - Marechal Se-
tembrino de Oarvair~o. " 

Acredito, .Sr. .Presidente, ainda neste momento repito, vae fechar-se a 
pagina das revoluções n-0 Brasil, tão mal ·amparadas foram ellas, tão ridi-· 
aulas nos seus resultados quão ja,,tanciosas (" auaaze,. nos seus inicias. 

Creio, não have rá mais alg.uem capaz de novos empr.,hem1imentos para ras, 
ga.r a Constituição e depor poderes legaes. 

As ultimas novas chegadas do thea.tro dos acontecim~nt-0s adeantam 
que as tropas do Govern0, os elementos reivindicadores da lei, pflnetram nas 
.ruas da gloriosa Capital Paulista. <Rumores chPgam de actos de bravura e 
herolsmo praticados pelos amigos da discipUna, na manutenção da ordem, 
pelos verdadeiros deifensores das i•nstituições republicanas. 

Sitrswm corda! 
Parece que podemos esperar desde Já as noticias derfinltivas; mas, se-

nhores, ê precizo que, no ;ponto final qve se ha de lançar 'á historia da rl"-
volução, fique tambem o exemplar castigo daquelles que promoveram es;;es 
a,conteclmentos, daquelles que rasgaram, no coração do Brasil. um hiato 

difficilmente preenchivel, que trauxe·ram ao no.ss 0 nome no estrangeiro 
mais um motivo <le descredito, para prejudica r as nossas finainças, a nos:;a 
vida economica, os nossos brios diplomaticos. E' preciso que esses ·homens 
se convençam de que, empunhar armas contra o coração da Republica, ê, 
talvez, muito mais grave, pelas suas conse·quenc!as, elo que apunhalar o 
peito de seus semelhantes. E' preciso que não ·se considerem os crimes po-
llticos como justificaveis, po.r obedecerem a um idêal, trazerem um pro-
gramma. E' necessario,. primeiro, que se reconheça legitimo esse idéal e 

ver si real~nente pegam em armas em defesa desse programma. Não sir-
vam, porém, ess·e jueal nem esse programma de p:retextos criminosos para 
que la ncem mão dessas armas contra a Republica que lh'as deu para a 
sua defesa. . , / 
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A esses dous docum·en tos, Sr. ti? residente, accresce um terceiro, que 
marcará, como um padrão precioso, a adm inistração policia l da Capital da 
Republica. (Muito bem). E sse documen<to testemunhará á Nação que a sua 
Capital tem um guarda vigilante, t em um r e3ponsavel que sabe manter a 
ordem e que sabe sustentar perante a sua guarnição o prestigio que o ele-
vou a esse a lto posto da confiança do S r . Pre·side·nte da Republica. Refiro-
me ao manifesto do Sr. M:arechal LF'ontoura digno Chefe de Policia do Dis-
tricto Federal, nestes termos: 

"O <Chef.e de Policia do Districto Federal, com o seu agradecl-
cimento <á po,pulação da Capita l da Republica, que tem sabido man-
ter-se dignamente, dentro da ordem e da lei, vem lhe assegurar que 

nenhuma ameaça, p.or mai"l leve, paira sobre a <tr.anquillidade geral. 
IÜs s u ccesws ano.rmaes que veem transciorrendo na grande .cidade 

de 'São Paulo a ella se circumscrevem, por isso que a rebeldia alli 
surgida encontrou, desde o primeiro instante, annullando-lhe os pla-
nos desvairados, poderosas forças, absolut.ame.nte fi,éis á R~publica, 
que na defesa das instituições e do poder constituido redobram, á 
cada hora, a sua intrepidez de combatentes. 

Autoridade civil e soldado encanecido no serviÇo militar, co-
nhecendo perfeitamente o nobre . espirito por q·ue se norte i·a a maio-
r ia de seus antigos camara;das, é com absoluta segu~-a,nça que o 
Marechal Cnefe de Policia affirma ao povo carioca não ser de molde 
a comprometter .as creditas nacionaes ·o la m entavel episodio de São 
Paulo, a esta horf uma hydra moribunda. 

Confirmam es13e ponto de vista da primeira autoridade policiaJ 
da Capital da Rel{ublica as demons<tracções inequivocas de solidarie• 
dade, que ao preclaro Sr. Presidente da Republica veem sendo tri· 

butadas por todas as clasS€s sociaes, além do apo-io enthusiasta que 
lhe é dado pe·las forças de te rra e mar, encabeçadas .pelos seus 
chefes mais digno13 e acata,dos, e dispostas, como é notorio, aos sa-
crificio·s maiores pelo triumpho perenne da ordem e da legalidade. 

O Exmo. ·Sr. Dr. Arthur .Bernardes, Presidente da Republica,, 
que é já uma velha affirmação de civismo. e o eminente D r . Carlos 
de Campos, Presidente de 'São Paulo , que com tanta coragem e 
dignldade defende as pre.rnga1'.iva.s do seu alto cargo, encarnam, hoje, 
a honra nacional, as tradições liberaes da Republica e o patriotismo 

brasileiro, contra os; que se om>õem .a indisciplina a deso·rdem e a anar-
,•hia, objectivadas na desvairada ambição dos amotinados de São 
Paulo, em má hora esquecidos da grandeza de .seu iberço- - este 

grande e generoso. Brasil - que, para a sua m aio.r gloria ha de v er 
abatidos, dentro em breve, os seus ultimas t rahido·res ! 

Em 14-7-1924. - Marechal Carneiro da Fontoura." 
'Sr. Presidente, nestas palavras simples, aesa<taviadas, mas che·ias de 

ensinamentos, respirando pisciplina e patriotismo o Marechal Chefe de Po-
licia as~Bgura ao .povo da Capital a perfeita m anutenção da ordem . e da 
sua Regurança. E, com ed'feito, Sr. Presiden te, para honra da parte bôa 
desta C<ipital, da p ar t e constituída pela ·sua intellectuaUdade, pela sua acti-
vidade economica, pela s u f!, acitivida:de ope.raria, essa .parte bôa é a max\ma 
parte qu e é a parte domipadora d.a Cepital da Republica, corresponde, per-
f eitamente. pelo socego, pela confiança, pela despreoccupação de alarma, 
(mu.ito bem). á acção dqs ;poderes publicas. na def·esa de uma parte do 

t erritor!o nacional e,mieaçaç1a pela mashorca. (Miti.to benn). A outra parte, 
a parte fluctuante, a parte dos cafés da meia noite, odas estações dos bomdes, 
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que ahi .permanece sem ser para tomar nem deixar o bonde, essa parte, 
a policia, felizmente, poude contei-a, senão nas 'suas im,petuosidades, que 
.são bem commedidas, pelo m enos na risota, na sarc.c.n.0€ uas suas attitudes 
de quem espera, como no circo d~ cava!linhos, a mutação dos scenarios para 
se diverti:r. Essa parte realmente, é ina preciavel, não se ponde ra, pertence 
ao asphalto das ruas; essa parte se chama o po.pulacho mesquinho, mise-
ravel e não se co11funde com o povo, porque, Qlla ' ") c11go povo, digo essa 
entidade ontologlca em que se traduz a sub·stancia da opinião ,publica, a 
alma da Nação, a alma das cidades; o povo que é o cap ita l e o trabalho, 
as profissoos intermediarias, as profi.ssões liberaes,. as profissões docente e 
discente, emfim a parte responsavel, a parte que tem um nome, que tem 
capacidade, que ten1 deveres e direitos. 

E m boa ho.ra, portanto, veiu o testemunho do Chefe da Segurança Pu-
blica pa ra accentuar que o Rio de Janeiro e ioteve a altura dos aconteci-
mentos .importantes que attrahiram os olhos da Nação. A Ca.pital da Re-
publica offereceu o scenario ·pl'oficuo pa'l'a que as autoridades, responsaveis 
pela orae m nacional, pudessem agir de modo i;-, restabelecer a legalidade e 
atacar, em se u covil, desembaraçwdame nte, a féra da subversão que se le-
vantava contra os .poderes constituídos. 

Dentro de poucas horas creio que ã Nação poderá respiTar tranquilla-
mente. 

Bem hajam, portanto,. os signaitarios desses t rns documentos que acabo 
de ler e que ficarão nos Annaes attesta.ndo a actividade, o patr iotismo e a 
disciplina dos homens que os s ubscreveram . 

(Muito betm; mui to bem. O orador é cwmprimentado.) 

.SIDSISÃO DE 29 DE JULHO 

O Sr. Azevedo Lima: - "Os seus discusos não inteiressrun á Nação, 
dJsse-o, em m01II1e nto de ev'id.ente m'áo humor, um T'epreS1eintainte de R Paulo· 
De faoto, ·não estou 1onge de crer. Sr. !Prestd.ente, que os m eu s dis•curoos 
não int eressem á Nação . Nem estou aqui para des•pertar e.ttenção J10 a nimt'> 
da Nação. e s im para .ex;primir, be'm ou ma>!, mas sinc:eramente, a vontade 
effective. dos eleitm,es reaes da Capital, que pa r a esta Cas::i. m e mam<'!ara.m . 

Já diecliaJI·oei a V. Ex., €IJ'l1 temp10 hwbil, q.ue m e n ão resprnnsrubd1>ilsava pe.Ja 
não i!nserçã;0 de m eus füscursos, proferidos neste recinto, os q uaes, em virtud~ 
de disiposlção taxativa .do R egim e.nto, não só p>0diam, mas deviam log rar 
pu.b!ic.aição. 

iNão venho di:scuti.r a vioiaç.P..o deste dever PO•r parte da Mesa da Ca· 
mara dos Deputados, nem tento explicar aios ho1nrrado's confraiifes a ext en-
são dos 1perigos .qu e podem ooco,rrer do a rhitrio da Mesia ·com o deixwr de 
publioo.r as .oraçõer; pronuncia.das da tribuna da Oamara. 

Todo•s vós, meus n obres oollega.s, todos os esipiritos esclareoi.dos, que 
são quantos coIJ1Stituem a Camar.a., bem compre1hell!C1Jeis que estai grave ommis·-
são do 1preceil.o ·:deglimenta!, ooniSititue uma syrrudro1me da é<po·ca . Mas o 
exemp.lo de a rbitra riedade que a CarnaTa f.Qll'neceu, e .quoeira Deus o n ã-0 re· 
proouza tão cedo paira honra dit Riepu·blica, va.e medrando por a hi afóra com 
um viço nunca dantes oon.heoido. As irregula rida<les fru()tifka.m. Hnntmn, 
era o represemtante <la Bahia, na a lta tCeimara, quem pedia ao Presidente do 
Senadio, a me rcê d a swa p•rOteciQão paira que se nfüo v tsse •af:f.emdidlo e maltira-
taicllo pelos he.legutns policiruis da Sllla :terra. 
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Em segui-da, Sr. PJ·estdente, :JJnnUJ!lciava o Telegra.pho a situação <J.:>ro-
funda.m.ente anormal e condemnaV'el que offerece o Estado do extremo sul, 
onde, segundo noticia ,propalada pelos orgãos de pubHcid:ade submetUc1os á 
censura, o dictador sul riograndense, e autocrata dos PaITll[Jas, determinDu 
que se procedesse á censura inquisitorial, com uma regularidade systematica. 
Acaso, foi publicado decreto ampJ.iamido o sitio ao Estado do lR.io Grande? 

l.>epoi's, é a queixa .J.atente, o mal estar incubaJdo da po:puJ.ação . da mi-
nha terra, á qual chegam os boatos de que se depoz um Governac1ocr em um 
&os Estactos do norte , cuja bancada tota l·mente tg-I1J0ra ·a;s -01ccom~e~mas locrues; 
é runda o boa;to de factos alarmantes, de murnnuri'Os e:ssuetadores que trazem 
a inquietude e a insegu.ra11ça á libe.rdade, á: if•amilia nacional ; é todo um oor-
teJO de noticia;s assoa1hadas, á bocca pequen-8<, milis que leva:m a ·suspeita de 
que graves acontec.iment-0s se estão de senro.Jamdo no Estado Central. E as 
auco.ndacte s, ímpassiveis, não desm·entem os iboatos, nem informam a popu-
lação. Ago·ra, finalmente, .Sr. Presirlente, surge o vexame que pratiça certo 
preposto àa policia civil, a!ssaltando., um Deputado, em logradouro publico e o 
intimando~o a deixar se devasrar pelas suas mãos indagadoras. O De.putado, 
Iemt>ra ao humilde repr€senta·nte da !egalidadoe, ao modesto estei-0 da ordem 
que ha a lgo na Constituição, .nas lei,s e nas tra;dições do paiz, que assegura 
as immuntdades parla;mentare's. Ouve do .beleguim, em re1Sposta, que isbo a 
elle tanto lhe interessa como ~que11es discursos que a Oamara, calma.mente 
deiXã dé m;;.ndar incluir n!.i nu.rio do Congres·so . "Estou cum.prindo ordens, 
accrescentou " . Na execução do meu dever pouco me impio;rtani as leis. 

Queira Deus, Sr. iPr,,idente, não seja esse obscuro soldSJdo, o expoewte 
da opinião nacio.nal,, e .rn'l,o represente .nelle oom a execução displicerute das 
ordens mal oomprehendidas uma 11arcelJ.a da opinião rmb.Jica, que não !ig6 
importa:ncia a cousa nen!fuma, 'l.ue não quer sa:ber dos discursos proferidos 
nesta Casa, que adha qu~ o Jlegi.Jnento, que a 1ei, que i1- Oonstituição., s·ão 
pooaços, são reta1hus, são farTa;pos de papel, q ue as convemienciia.s publicas, 
que o alved:rfo e o ru:bit1•io da a;utor.idad1e sup,prdmem aio seu talante. 

;E' certo que o momento é àe angust·ia. Quem o n .ega? Qual foi o lion 
patriota que negou em momento.s ·com-0 este? Mais é aerto tambe.m, Sr. Pre-
sidente, que si para restajJelecer a or,dem; si, p aira Teinteg.rar a mo·ralidade, 
si para ob~ervar os bons costwnes, ·é preciso transigir com a lei, calcar o 
direito e abafar a justiç:ój,, então, .Sr. !Pcresidente, ,pergunto, quem mais re-
voiuciona·rio é nes·te ·mmp.e nto: o poder co,rustituido, ou os que estão., de 
airnms na mão, em ,S . Pa.u.lü? · 

O ·Sn. Fru.Ncrsoo PmxoTo·: - Oom certez;a, é o Po•c1er .Oo·nsti:tuido. 
O SR. AzEJVEDo LIMA: - Sr .. Presia.ente, o a:trevid;o so.Jdado estacou, não 

diante da observação do Deputado que lhe fallou da ma.gestaidoe d.a Consti-
tuiçã.o., d'3l'S leis, dos decretos e de quejandas c-0usa's, !ln'as deamte da resolu-
ção do repr·esentante Caripca que .lhe fez V'elr que a.os poHciaes ir-revere.nte'.A 
se costuma oppõr o direito da d'orça e aóma do arbitrio, 00. ignorancia e da 
cmriosidade malsãs .se colloca o argum·ento contundente da pistola do Dep'l.1-
1:ado . (Risos). 

Não fossfl essa .pistola, que tanto mexe com os nervos dos collegas ; não 
fosso essa arma, que irrita o ani·mo dos que 'S'e pl'esumem ca.lmos, e a esta 
hora n5o sei que seria a.a. :wtoridede, da digntd:ade, do ;respeito aue devem ser 
inherentes ao representanJ;e da Na,ção. O de que faço questão é não crer 
que a obs tina.ção do solda4o seja a imagem doa Patria. 

Não é poo.sivel que cpnitinueimo-s a appella.r para o pode.r de.s armiaJS . 
Foi justamenite para qUQ .não proseguillsse ess,e ·eista,&o de peritu rbação da 
ornem que concedemos aq Gover:no· ,po.deres exceiiciona.es, que estrunos em 
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vespera de a mpliar, votando uma lei de eme1·gencia e de exoepção pa1•a que 
se process·em em termos rig-orosos os sedicio'sos mHitrares. Mas não é pos--
'sivel que, .s.en1 Ulill pr'D·testio, •Sem qwe ·se ~eVaJil'te uma VOIZ 0JO men-OrS, jJenetreim. 
irrrsidiosamenJte nos costumes da crninrha terra e se OOil!.stituam 'soberanos 
nabituaes os pruridos de ovvrimir e de humilhar o representante d<o ·PO·V'O. 

A rCe,ma•ra e.si'á assi.sti'11rdo á consummação de varios atteniaidio3 contira 
a 11berdaide e o direi·to. O estrado de sitio arbitrario .e clandestino no !Rlio 
Grande do IS-ui; o pro·vavel •da Bahia; a 1ntimação policiral a um .Senador 
rpara .que compareça, .peramie ais autoridades poiicíaies de seu Estado; a não 
pubHcação do.s rd.isc urn:os de ,representanite.s dJO ipOlVJO·, IIl.esi:!aJ /ClaSa, .tudlo, 
Sr . ·P·res·idente, tudo nos esúá induzindo a · crer qµ,e é mi!ster nos ag.itemos 
um pouco, •pondo cobr·o a esses ·des1nandos e dispauterio.s que envergo:noom 
a. RepubHca. Uma vez po•r todas disiponihamo-nos a ;fazer vailer os nosso·s 
direitos e a nossa .soberania. 

Não tenho, Sr. [F>r.esidente, nenhum i·Iliteresse, aibsoJutamente nenhum, 
em fazer crer á ICianlar:a que rh·aja de •Ser eu o ·palwdino de seus direitos. 
Pou.oo me impoa:-ta isso . El1a saberá .me~hol· rdio que e u, em occasião oppor-
tuil!a, oomprehender o mal de não fazer ir.espeitar as suas regalias oo·nsi±tu~ 

cionaes e as suais prerogativas. Venho apenas, e:xiprimind() a opinião das fa . 
mi.Jiais dos mel1.s amigo·s q.ue se acham rdesairrazoaiClramerni:e reooolhido·s á.s 
enxovia.s da Capital. . . 

rO rSR. ADoLPHo iBIDRGAMINI : - Po'sso dizer a ·v. Ex. que ten.ha uma 
grande •quantidlade 'de amigos n~s mesmas 0001dições. 

O SR. AzlilVEDo LIMA: - . . . representando o anceio rdas mã.es de fa-
milia cariocas, CUJ OS fi!Los foQ·am m andados para S. Paulo; nLanifestamdo 
o ·sentimenrto do·s me us •correJi.gionarios, ameaçrud:Os de p·ri1são, vascufoado~ s.i 
revista<'loi>I em pleno logradouro puMico; interpretando o sentir dos meus 
a.imigos, por vontade dros quae..s aqui tenho assE>nto·, lembrar á Camara que 
se dirij-a á s a.utoridaJdes oo·r..stituid0!s ;para suggerir a oonv;)niencia d!e que se 
resalvem ao ·menos as aippairencias e se Proteja o dieoo·ro do nosso regímen •. 

A bem do v ·ro•pl"io Gcrv.erno em beneficio das mesmas a utorida..ies, para 
favoreoer-1hes •a ·aicção pro1'icu~, nã,o -convém mais que se ;proJo..'l.gue essa 
,;1ituaçã.o inquilsito·riail, «ieante da qual a p·opulaçã.o esu·emeee de sust > e um 
panice ver,dadeiraimente tetrico a empolga. A desoonflança , a R'.!Speita, o 
teaor já ·se estã() a1ssenhor.eamrd!o do rpovo. 

Não comprehemJdo a .prsyc<hoJ.o.gia desses actos poHticos qu.e, ao invez 
de ma nter a tranquilidade e ª- paz, vão pertur.baindo 'vi:sceralmenüi o so.ceg·o 
das faimHiais; nã.o cum·prehendo, 1Sr. Pr.esidente, que se sonegu,,m ao's ne-
presenta:ntes dos Elst·ados do Nlo.rte o exrarcto conheci·mento do que occurre em 
sua terra natal; que ·oomprehe1ndo, Sr. •Rresid.ente, ·que •seja P•l'ec•i.so, paira 
restabeiecer a ordem aJbalru'!a., paira repôr em seus eixos o regi'.lle.'l. que se 

di·z d eslocado, arp.pellar pa;ra mediidtaJs extr.a.~leg.aes, plalra prorvicJ.e.nc!iars amo-
ra.es, pa;ra um•ru ~Sêr•lre de acuos que s·e .ri.ãio .expliquem nrem em bem d•a roirdecrn, 
n em em bem da de cencia. 

!Não é .possível tque a Caim.ar.a ipr·os1ga nessa i·ndifferença; nã;o é 'PO'S-
sivel que os De.puta.d.os presentes na rCaipital !Federal não ·tenhaim já sentido, 
com o povo de m:inrha tenra, o má() hl).mcir, o wbo·rrec!mento, o desgosto 
que lhe res:tão infun.di.Il!do ·essas medidas. 

ITlenJho iflé, ISr. rPresiid:ente, de que a tCamairia não é !.nsensival, 111~ está. 
anesthesi.aJda a essa impressãJO que Je.vra nro IR.ia de Janeiro. 

Paireoe-me .q,ure e].la, j'l.Llga possível, .CJOm ess:as !!Ill8dürdlaJs de exoopção I"l-
goQiosas, medidas incm1siiitucionae!s e ille.gaes, repôr .na ord·em () regímen e 
restituir a paz ás lfaimilias. M.'as eu .que con'heço a mentalridade da ip0ipulaição 
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carioca, no ·mieio da q;.ral nasci e -onde tenho convivido com 08 meus velht~ 
e dilec<tos correligi0tnari'OS, sei bem que não é esse o ;processo mais adequa(l0 
pa.ra restaurar ·a di'scipli'll.a e .re:Lm,pla.ntar a o roem. 

Não é Ls5o que aJbater'á o animo do carioca. . Não será com o ·espantalho 
de ·ta:es medidas q ue o Governo irá •swf'fooor a opinião puib'lica do Rio d•e 
Janeiro,, si e~ de facto e'stiver dis,posta a c0.Jlaborar: com os sedici-osos na 
e; uNevação da o.rdem. ,Não . 

lfu. evidentemente um equivoco ipernicloso 1dla .par.te das autoridades en-
carregadas de re'stabeleoer a tranquiHdade publica. A docil popul:ação de 
minha te~ anc,e!a por que não lhe perturbem a aictivMade .pacifica . 

Para esse eff·eioo, .& . Pr.esdde'll.te, 0om a tran!q uillil&ad.e com a sereni -
daide e a oolma de que . estou danJd;o prova, e u, •que fui u~ doe ultimos a 
sofítrer a p.r epotencia de um belequim 1po1i'Cial, venho pedi.z', em nome d:a paiz 
de mi·nha ter.ra, do socegio d'Ots meus SJmigos dia 'br<am:quillidaJde das familia,s 
cariocas, ás a u to·ridaides execu tivas, que accmseloom .mais morde ração, meno's 
rigor e mais .part:riotLsmo, aos incumbid'Os de ruppli0a,r mediKh!Js dte ordem pu-
blioa . (Muito bem; buito bem). 

O Sr. Heitor de Souza : - S.r . Pr.e sidente, não periga, felizmeinte, a 
p.rerogia;tiva pe,rlamenta r com a .zietar,dança n a pubUcação do discurso a. qua 
allude o ardoroso representante CM'ioca ..• 

O .Sit. AzllrvEIDo LIMA : - Perunitta-se V. !Ex. u m apa,rte. Não fü.sse isso. 
Disse que o que a.penas p.eriga é a imparcáalidaiàe da iMesa, que não 'l'í3 dSS" 
empen~ bem na e:ioocução de seu ml:IJhdiato. 

O .Sit . HEITO-R DE Sour:: - Mas isso seria um aJttentado á prerogativa 
1Parlamen·tar . Si bem entepd'i, V . Ex. disse .que a su.ppressão de'Sse discurs;:i 
imi)ortava em uma !l'eS'tripção á .prerO'gativa parlamentar. 

O Sit., .A!ziillv:lmo LIMA: ,- Mas é evide'll.te V. Ex . oontesta? 
O SR. H)Err'IIOR DE S'OuzA: - Dizia e u, iSr. iP'resid.ente, q ue a Mes;i d.~ 

C1amaxa dos Deputados s'a,lbe estimar e .saberá. de!f-ender sempre as preroga~ 
t!va;s 'de caid;a. um dos .S'N;. iDe.putad·ols, ,que ão as pr.eroga.tivae da propria 
funcção, que são as suais pro.pri·a.s .prero.ga.tivas. rMias, não se tTata dtsso, 
na hyip:o~hes·e ocoori<ente ~~ nem houve aioso~utamente, no caso a que se re-
feriu o n•Cl'bre Deputad·o., P1eu illu.stI"Je 1J-migo !S.r . Azev.edo Lima , o m'inimo 
aitteinta&o á ·ess·a libe11dlalde da itr.füruna, s1não um a:ccid~be dJe que dei n©tici n. 
a IS . Ex. e com o qual [$ . Ex. se declarou perfeitamente eiocürde. 

Mlas é preciso, .Sr . ,P.11esidente, a.ssignailair 'bem nitidamente que esse.s 
prerogativas não podem Sí)r sobrepo·sta.s ·ao•s i'nteresses fundamentae's da or-
.!em .publica .. . 

VA!t!OS SRS. DEPUTAD-013: - Apoiado. Muito bem . 
O :SR. HlilIToit DE ISouz,A.: - ... inaccessiveis .superiores aos excessos tri-

bunioio's, no indtaimento !i- rebellião e !!la rupo.l.ogie, da demoCil'acia do terror . 
IO ISit . .AziE:vEI>o LIMA: - V. Ex . ootá fazendo o elogio do arbítrio da 

Mesa. 
V. Ex. satbrepõe a vontaide de cada um dos m·embros da Mesa a::> Re-

gimento .da rCamara, qua é ;ei. V. Ex . não conhece o art . ·233 do R egimento, 
§ 1°, scibr.e o caso? 

O iSR. H:Erxoit DE S0u:q~: - Conheço na nossa lei initer!lla e nos r egimen-
tos de;s caisaB loegi.slJativas pie to,dhs os pro'V'c~s civ~liiZ'rudoo, esse pcider de riciicia 
que, si não via.e oo extren,10 de supprimir a ll;JJerdaicJ.e d-e tri.buna, vae tmi.a~ 
via aité regule,r-lhe o e:irorci·cio, impedindo mesrn<J que se tomem tachigra· 
phicanwente ceTtos debates. 
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O ISR, AzEVEDo ,J,r:MA: - Ollldie está e.ssa dJsp<>s:ição? ·- ~;"'"""· ...... ,,. , ... ,,, .... 

1() aSR. limIToR DE 1SoruzA: - E\stiá no airt. 283, § 3°, do nosso Regimento 
.Interno, ·estlá nos estatutos parlarnentaires de outros ,po•V'OS cultos e livres, 

O SR. AzEvwo Ll:MA : - .Emrtãio, o Presioonrte d:a Camara, no momento, 
não .cumpriu o 1seu deve!!', o.bserivando 3JO Deputiaido que não ·podia, proseguir 
no seu discuris0:, e á tachtgraphia, que não ·o apanhasse. V. Ex. está, então, 
a;ccusand!o o Preisddeinte da Oarnail'a, a1iás, inju\S'taimen~. 

O SR. Hillrr'.IJOR DE !SOUZA: - Não h-0uve no Cfüm comcTeto o uso dessa fa-
culdade. 

O SR . .Az.Ev'Ilioo Ll:MA: - Poc que nã,o houve opp-m·tunidaide para esse 
uso. Querem 1pintrur como incendiar.iJo um discurso que não ti'l'l;ha nada de 
0xtra-0Pdinario; estão, por.tanto, levanta.nàio 1á fóra a suspeita de que eu vim, 
aqui, em mo11nenllo irrupirop!rio, pregar id)out:rlnias aJtanrente .subver,,stvas, o 
que não ié v·erdade . E<>tá-s-.e .me irruput:amdo conceitos que não emitti. 

o SR. !:Tu;J:TOR DE SOUZA: -'--- Em !synth~·e, 1Sr. Pires·i(kenrte, a Mesa da 
Camara não arttentaria jáma is ccmtra ~sa liberdade, contra essas JJreroga-
tivas ... 

o SR. A.z.EVEDO LIMA: - Deus o ouça! 
O ISR. !HEr:roR DEJ ISouu : - ... que constituem a oondição essencial do 

e"'ercioio da sua funcção e e.té mesmo de sua existencia . 
No ·ca.so concreto, porém, a Mesa da Oam.a.= n .ão mer€-Oe a vehemente 

censura que lhe endereçou o nobre D eputado . Elia prov,iidencia.rá. sobre este 
e 'sobre iqua.esqu'El!r outros C'Mos cO'Ildliando ais prerogativa.s dos ·representlll!l-
tes dlO povo e á Hherdade da tribuna com a lei - sub leges libertas - e o 
,f'ainá com 'º empen'ho s uperior <lie cowespo1nder â c.onif'mnça da ICe.maJra. 
(Muito bem; mwi:to bem). 

O Sr.: Antonio Carlos ( •) ( 'l'IWV'Vmento de atte%Ção) : - •Sr. Presidente, 
lambem eu direi e.lugmas palavr:as a 1Pllop1osito do discurso que acaba de 
pro-nunciar o niob!l'e ;Deputa.do pelo Districto Federal. Não fôra a. o.pp0irtunt.1. 
explicação dada pelo illustire primei!l'o secreta'.l'io e eu me a.longMia no intuito 
de demonstrar que 'ª {PUbIDoaçãio dos discursos do 11mbre -re,pre\sentante do 
Districto Federal e de quantos sejam {Pronunciadios na. mesma directriz, que 
S. ®x. ad01Ptára, nenfh.um :mal poder<á. oa'Usar ... 

O SR . .A.z:ElVEIDo LIMA: - Ainda ·bem que V. Ex. o diz. 
o . SR. ANTONLO /OAR'LJO·S : - ... á i!IUl.T·Cha no=al dais cousas, neste mo-

mento . 
A mim ' s·e a.figura que a 0<pinião nacionail, !110 . que ella tem de ponde!r·a-

vel, esrtá i11nzlJ:une do virits perigoso que a. exaltação de ainimos po'ssa deter-
minar, surja no- meio da Oam'ara dois Deputados ou a'Ppareça no m·eio d-e 
quaesqueir owtra;s A.ssembléas. 

Essa opinjãio, •que se y;a;e revelando ®tamente esolareci~ e patriotica, 
sorri, mrus S(),rri indignada. • • ' 

O SR. k2iEWJDO LIMA: - Não conheço es's-a especie de sorriso. 
O SR. ANTONro ,C.ARIJ0.s1: - ... da <attitude <le qu:aintos, directa ou indi -

r.ecrtarruerute, ·prenrseim contr:i!bui.r ou ]JIOrssaJrn comtTiibuiT pa ra que 001b1re ene·r-
gias me,iores o formento re'V'oluciionardo que, pa:ra honira de nossa terra, e 
a ser extiripado nos gloriosos caimpos de 1Pirartirunga. 

Nãio :nos amuece~amos,, Sir. Pres-i.ãente,, fortes como no!s achamos pelo 
alJoio da °'pinião ordrteriosa do Brasil ..• 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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O iSR. 1FRA.Ncrsoo .PlilixoTo: - Da opinião unanime do !Brasil. .. 
O SR. ANTONIO CARLOS: - ... de todas as sua:s classes, da população de 

todos os ES'l:aldos, não nos arreceiamo's dos mínimos embates, dos protestos, 
do alcance nuUo que, po,rventura, poosaan sud·gtr no seio da Caimara dos 
Deputados ... 
"; 11 O 1SR. A.!lillJVEDo LIMA: Para que, então, esse a,p,paro.to de força e 
de rigor? 

O 'SlL ANTONIO ·CARLO:s: ... a quai, com 1mpassibi!idade consciente,' 
mas vi'Vo aJnl!Oil' .pe,triotico, tem affiJrm.a.do, e não ceSISa de fazel-.o, sua inteira 
sol:i!diariedadle oo:m os poderes oomstituidos da naçã.io, na dle.Desai d.a Repul:>Uea. 
(AJpoiados) . 

!Não c.on;qesto a qu3JSi .t<Ytatlidrude do dJi9cur,so ;Pronunciado pelo nobre 
Deputado pelo Distrkto F·ederal. Longe disto confesso - e confesso p·ara 
.Jouval-o - que o Governo da Republica 7em agddo com rig-0r no, Di'stricto 
Federal, c=o tem agido com rigor ,po·r toda a parte -0nde elle suppõe poder 
exisUr a contamínaição desse virns rev-0rrto:>o, 'ª 'que h'a pouco me referi. 

o SR. ARMANDO ~URLAMAQUI: - Infelizmente, o rigor nã.io é tão g>rande, 
porque aca'bei de receber uma carta contenido o manifesto d-0s revo.Jucionar1os. 

o ·SR. AUGUSTO DJil 0:.IMA: - Todos o recebe.m01s. 
O SR . ANTONIO CARIJ~s: - Nãio iha, Sr. iPresidente, outra fórma da. de-

fesa da [egali-dade, quanldo es•ta .soffü·e o aitaque esi:rr'epiitoso-, o ataque violento, 
cwracteri·iiado pe,J,o 1evainte milJi.tG!r, \'erif.icaxlo em .São Pau1o, e aio q uai os 
promotores de'sse mesmo levante atotribuiram propooito·s· de generalização. 

O SR. NICANOR NASCljMENTo.: - E foi par~t esse . rigo,r que votamos o 
silio. 

O !SR. ADO·LPHO !BERGJ\.MINI: - Mas não foi para varejar, a ·alitas ho'l'as 
da noite, casrus de modestos op,erarios 1daJs zonas subm:ibanrus, ca:vreganc'Lo ipaira 
as .p.risõe:s maridos ·e f.i1h~>S'; .não fui .par·a .prender dor.nrulistas,, só porque ha 
dous annos escr~everam a11tigo1s contra. a si tuação b!oj,e dominamte. 

O ,SR. NICANOR rNAson.piNTO: - E' o caso de V. IEx. co,ncretizair paTa que 
se 1examine c0!da caso. 

UM ISR. DElPUTADO: - o eetadJo de •Sitio é ipre'Venitivo. 
O 'SR. ADOLPHO '.BERGAl\UNI: - Aqui n ão ê preventivo; é retroactivo-. 
O ISR. FRANCISCO Pm:irpTo: - V. Ex. parece que não oobe o que ê esta.do 

de siüo. 
O ·SR. ANTOINIO _CARLOS: - IDsse dgO'I'_, Sr. P1iesidernte, ê ins:epal'<l!vel de 

toda a camp~mha de defe'sa da o·rdem, de de fesa das instiiuições r.oliticas que 
dominam os ipo'\'os e, rek•tivaimente a este rigor, todo e qualquer ~ommen
-tairi.o, vi·sandio a oensWI"a, sotmeitudb que,venidlo taxal-a de illegalidade , insub-
s:i·ste, ipo!l'q ue el!La ê uma ()Q'IlSoequeinoi:a n0,itwra;l da swspe>nsão das ga:r·antiaa 
consti tu'cionaes . 

O SR. .AoDoLPHo BERGA.MINI: - A censura d·a imp11erusa ê feita :a.té no 
noticiairio forense. 

O SR. AzVEDO LUIA: ·~ A censura vae atê ao Rio Grande do Sul, onde 
não ha estaido de 'sitio. 

O ISR. ADoLPHO iBERGA;MINI: - E' preciso não confundir rigor com arbi-
trlo. 

O ISR. ANTONIO CAm.os : - O rigor é um direito -do gO'Verno·, .praticando a 
legitima def.esa; é um diqlito e até a u1tima consequencia da ,su,spens'ão d% 
garanti.als ·co!lJSl1Ji.tucionrues. E, ,pa1'a iq1uanito1s que.i:rwrn :receiber iniformaçõe•s dall 
fontes [nsusp;e.itas, drus fonteJs veriddcas, c,apazes de as prestaJrem, esses terão 
de chegar a um juJga.mElnto bem diverso, daquelle a que chegou o nohre 
Deputaido. .pelo District-0 tli)ederal. 
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Qual o rigor •que se v.er ifica na .Capital Federal ? 
o íSR. ADOLPH'O ·BERGAMINI : - Aqui na reamara nenhum. 
IO SR. AzEVEDo LIMA: - Assignalei casos concretos . 
O .SR. ADoLPH>o BERGAMINI: - Já denunciei que caisas de operarios são 

varejaidas alrtais horas da noite; jorrnali51:ais são fimeso:s injustamente. 
O 1SR. FRANCISCO :pmxoTo: - Em que C'O·nsis te a suspensão da ordem 

constitucional? 
O SR. A2lEJVEDO LIMA: - 1() soldado que me reviSJtou é um ex'].Joente da 

époc:a, . 
O 1SR. lPRElSIDENTEl: - At temç,ão ! Peço aios Srs . Devu taido•s que não in te·r~ 

rompam ·o •oraidor . ·Quem tem a palavra é o 1Sr. Antonio ( }a:rJ.ns. 
O SR. ANTONIO CARLOS: - S·r. Pres1•dienrte, ·pela sua juventude ou por 

causa naturail ide Ml1nesia o noibre Deputa;do pelo Di.Stricto Federal, S!) .es-
quece do q~e, em ép1Q1oo,s ,passams, na defesa da orrdem e das institu içõ"s 
outros goverruos teem pTaiücaicio, 1po1rque, s•i S. ·Ex. se lembraisse de que, a 
este pr0>posito, foi l·egitilma;mente feito, ter.ia de concluir que a moderação, 
tão ·pvo·pria do cairacter .mi.nei:ro,. está. sendo·, neste instam:te, a nota predo-
minante de. c·o.ruducta do Sr . lPresi:dente da Republica, em iace de u~ dos 
mais grruves, senão o mais grave m·ovime nto que ·os ibrasile.iros pu<lera;m 
testemunh:air. 

O SR. NELSON DEI 'SmNNA: - Uma infamia· .tremenda contra a ordem e 
contra a Je.gaii<llade . 

O SR. ANrn~;rn CARL01s: - Que denuncioa, da t11ibuna, o nobre Deputado·? 
Prisões. 

O SR. Azm\<EJDo L IMA: - Isto não vale nada. A Hberdaide não é nada ... 
o 'SR . ANTONIO CARLOS: - A liberdaide está suspensa. 
lQ SR. AZililVEDo LIMA: - 1Esbá suspensa em termos . 
O .SR. ADoI.PHo !BERGAMINI: - A lioo11daide não está abolida; es.tá res -

tricta a.penas. 
O .SR. ANTONIO CARLo.s : - Esit'á abo>lida em.quan to suspensa. 
O SR . ADo•WHo BElROAMINI: - Agar:rairaim-se homens de re.cm1heci.la res-

peitabilidad·e .e ·atirairam -.nos 'Il.a \Casa da Conecção . 
O SR. AM:EJRioo lf'E<I:xoTO: - Porque V. Ex. não foi perante o chefe de 

po1Uci-a responsaibilizar-se pe•la r·espeitabHidade e ;bom renome desseS' presos? 
O .SR . .AJDoI.PHo BElRGAMINI: - O chefe de Policia saibe que ha victimas 

des·sa vioJencia que ;não teem inte.rfel'encia nos a contecimento.s de S iPauJo. 
O SR. NrCANOR 'NASCIMENTO: - V . E x. se refere ·ao ao Sr. D; . Eva-

rj'sto de Moraes. •Eu, mais do .que ninguem, me esiorcei ,p·ela liberdade desse 
cidadão. lPer01ntie o p!'oiprio leader já trabalhei pela sua liberdade, m as não 
se pôde negar que é preciso que o PresiJC1ente da Republica te nha a maxima 
·attenção na defosi;t das nossas .garamti·as ·veaes . 

O SR. AnoLPRo J3ERGAMINI: - A liberdade · d~e ci•clrudão faz periclitar 
essas garantias? 

O .S.R. iN1CANO•R !NASCIMENTO: - .S!i uni .erro 1se d!á, o nos'so dever é es-
clarecer a aurboridade ipaira que a liberdiaide se I'eru:lquirra, mas não podemos 
censurar o excesso de rigor, que é o excesso da g~runtia da nossa Uberdade. 

O !SR. AooLPHO. 'BEROAMINI: - Não boa oi to dias q.ue, doente, lfoi o Sr. 
Evaristo de iMoraes arr·anca;do de sua caisa e J.evado para a Casa de iCor-
recção, .quando a Oonstituição füz que os pre:sos pe1o estado de. sitio não 
PCYd·em sotfre1· detenção !rws logar.es destimll<'los a p•resos de crimes commu.ns. 

o SR. INICANOR NASCIMENTO: - V. ·Ex. saibe que elle n~o estâ em Jogar 
destinado a crimd.no,s.01s com1muns'. EHe se acha na casa do divector, onde o 
encontrei. 
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O ,SR. AooLPHo [BERGAMINI; - V. Ex. poderá tel-ro encontraido na casa 
do director da CaJsa da .Oornecção. Só si elle lá es'1:1á de ãia poucos dias para 
cá; qu;a,ndio fui vi:sital-o, domingo passa.do, estava reao]hido á sala da ca-
pel1a. 

O rSR. NoGUEIIRA PE>NI!DO: - P .eço. ao· nobre Depurt·ado que acceite um 
testemunlhl:> insuspeito: Ach!ando~lme no ,gwbinete do Sr. director da Cjl,sa da 
Ooir:recçã'(}, tive ·ernsejo de ve r o .S.r. Dr. Evaristo de .Moraes·, a cuja dtspo-
s1ção foOC'3Jm a:iosta:s oopendencias da oo:sa do mesmo director, segundo este decla-
rou ·ao Sr. CNicanor Nascimento, na miniha •pl"esença e na do ST. José de 
MoraJes, Deputado pelo lillstado do R;Lo. Peço permissão aio •orador para naT-
rar mn caso ooncreto: O rGoverno, tendJo conhecirm€1Ilto, ,por m.eu i·nteir:me-
dio, ie do rl')r. JOOé de Moraes, e prin&pa1memte dievid'O á acção ef'ftciente dlo 
S.r. Ni!cs;nor INal;icimento, mairud'Ou ,pôr em Uberdade o •Sr . Mario dos Rei•s 
Bairbo'sa, ·admindstrador da rSaude Plu'b.Jica, que, em consequencia de infocr-
mações t€1Ildenciosais, fõra ,p•r:eso ha dia;s. O Governo, portanto, está agindo 
com sel"elllidade. o rSR. ADOLPHO tBEIRGAMINI: - Não :fez naxla . 'Posso gaTantk a V. Ex. 
invooo o .testemunho de muitos Depu'1:rulos. 

O SR. ANro:no CAroJos: - ST. Pre,siidJente, eu me felkdto por esta w:ter-
ru.pção, a qual me permitte, desde logo, pôr em Televo. o seguinte : p.rimeiro, 
o •nohve Deputado Sr. Azevedo Lima ag.iu tendenciosa.roente, quando preten-
deu repl'esemtaJr., no seu dd!scurso, a opiniãio da ICaJJ;>itaJ. [FedJeral . (Apartes). 

O SR. lPRElSIDENTE: - Peço a!ors nohres Deputa.dos não inteTrompevem o 
orador. 

O rSR. ANTONW IC1A.Rws
1
: - Sr. Preside mte, volto (!, assignalar que, desta 

interru.pção, posso conclu~~. em primeiro I·ogair, <qUJe o nobr,e Deputado Se-
nhor A·21evedo Lima usurir>ou poderes, quando invo'Clou a opinião da Capital 
da Republica, que elle pintou . . . 

O rSR. AzlllVElDo LIMA: - :Acho que a J,mproprie fulJde ldio vocaibulo que 
V . Ex. emprega é notoria. 

:O .SR. ANTONIO :CARr,os: - ... submeMk!a a violenciais, quando ha pouco 
orava. r 

A Oamara acaba de .te,stemuruhar que co.ntra suais af:fil:'IDações se Ievan- ' 
taim dous dos irna.is ·quali.fa:ados rep:r'esen!baJilJtes dl:> Disbricto Feder'ail : os Srs. 
Nicano1r <Nascdmemto e N~ueirra :Penido. 

O SR. AzEJVl!lDO LIMA : ~ E' ruJJtura.l. V . . Ex. não comprehende o ardor 
dos chrtstãos novoo? 

o ISR. NICANO,R <NASCIMEINTO: - 'Sou ·OhTistão· V'clhissimo. 
iO r8'R . ANTONIO CARLos : - Em toldio o oaiso,, rS.r. iP.residJente, 1J4rece mais 

merecedro.ra de credito a affirmaçãio que .provêm de christãos novos, do que 
aque.Ua que p.ossa v.h- dos . . .. 

i() rSR. lNIOANOR NASCIM)'lNTo: - Dors apostatas . 
o 'SR. ANTONIO CAr:LoS: - Sim, dos apostatas. 
O !SR. AzEViElDo •LIMA: - IPecrfeitarnemte. Accelto! 
O 1SR. ANTONIO JCAJU;os: - A segunda conclusão, 8'r. lPres.idente, que eu 

tiro desta t rooa de av~te$, é que esta exdtaçãio de .que 'se faz vehiculo o 
nobre Deputacto pel'O DlstpcnG I•~ede1~1. secundlad!o pelos seus collegas da 
mesma bancada, denuncianP,o pr!sõe•s, eissigafüando um· rigor excessivo .. . 

o SR. AZEVEDO LIMA: ~- Inut~!s. 'º •S R. ANTONIO >CARLOS: - ... SÓ tem uma caµsa: a pr!'são do Sr , Eva-
risto de Miomes. 

ü SR. AzEVEIDo LIMA: - E sta só, •não; poderei citar outros nome3 de 
pessoas insuspeitas que e~tão nas· malhas da policia . 
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O SR A.DoLPHo iBERGAMINI: - A prtsão de Evairisto de Mo·raes, só por 
si, diá bem a si.gnificaçã11 das violencias .p.rati-Oada.\!, 

O SR. ANTONIO CARLos: - Não fõra a '[>ris.ão de Evaris.to de Moraes e 
n'ÕS aissiStirimnos; ai·nda (hoje, a ímpa.ssi'Vidaé~e qi;e tem darac.teirisaJd,o a 
acção parlélJ!nentar dos nobre:s DeputaclJos. 

O •SR . A.DoLPHo Bi;iRGAMINI: - Tenho sil<mciaido: não tenho 1formul'ado 
protestos contra uma 'POrçãio de violenciais; em respeito á situação actual. 

O SR. AzEVEDo LIMA : - E eu até para acatwr o nobre leaàer. Hoje, no 
emtanto, não .pude deixar de gritar, porque tambem fui victima. 

O SR. PRESIDElNTEJ: - Peço mais uma vez aos nobres Deputados que 
não in terrompan1 o nraid,(}II', 

O SR. ANTONIO CARLois: - Sr. p .resudé:rute, a 1pri.são, portanto, d;o :Senhor 
Eival'isto de Moraes .. . 

o .SR. hDOLPHO 'BERGAMINI: o que 'é um.a igl1'om:i!IlJia. 
O iSR. AN'l'ONIO OARLos : - ... m.e a utorü'!a a conc1uir, 'poT fim; que tudo 

isto vae hwscar a sua •razão ... 
o •SR. ADOLPHO BERGAM'1NI: - E' um :homem de grand,re coração. 
O SR. AzEVEDo LlMA: - E não é nenhum conlspirrudor. O que tem feito 

é pela imprensa e da tr~buna . 

O SR. ;?RESIDENTE: - Peço '8JO:S nohres Deputados permittam a Mesa 
gaTa,ntir a ,palawra ruo 1Sr. AntO!Jliio ()a;rlo·s! 

O SR. ANTONDO CARLo:s: - ... que tudo is1Jo se pr.enàe a interesses nó-
toriGs ·de caJirul.Jl·i111a e1'eitoral do Districto F1ed{;mal. . .. 

O SR. AZEVEDO LIMA: - ·E' semp1'e ist·o·! Esta '1Jecl:a ê sempre batida, 
E' o "leit motitV" · dois que não teem argume.ru1Jots. 

O 'SR. !NELS·O>N DE 1SENNA : - E temais mais di~ito de ·bater nesta tecla, 
p'Orque repr.esentamo·s trinta milhõe:S de brasileiro,s! 

O SR. AzEVElDo LIMA: - 'Ilanto quanto V. Ex.,. ·eu os represento tambsm. 
O iSR . IPRESIDENTID: - Attenção! T·em a •i>ru1avra o rSr. Antonio Carlos. 
ó 1SR. ANTONIO CARIJOS: - Eu dioriei, ·Sr. P.restd,ente, que si esta tecla 

tão batida tem sido e tão ·battcl:a está sendG, é po.r.que OIS niobres Deputados do 
Districto ·F eder.ai, a que me refiro, 1os douis desta -bancada, na qual se !e· 
van<tam h~ens a quem tributo o ·ma:idmo apre\}o, •e amiziade, me oifferecem 
um :piamo •em que não ha outra. (Miiito betm. Riso). 

o 1SR. AZEVEDO LIMA: - E' sempire ·russim. 
o SR. ADDLPH•O BElRGAMINI: .- Antes isto. 
O 1SR. A'ZJilV'l!IDO LIMA: - ]}' o ·estTibHho de todGs os tempos: diiscoQ·dou-

se ido Governo dia 1opinião da ,Ca!Ilwra, estã se explorando a; po.pula·ridade ! 
Já ex))Lorei e·ssa, popula.ridade oruri•o.ca 'OO tres anno1s, na def.esa da cam.-

didatura d,e Arthur :Bernardes. Defendi, e V.V. iEEoc. sabem que d·ef.endi 
com 8J1'clJor. 

O 'SR. NELSON DE SENNA: - Pois é tr.iste a conJfissão que V. Ex. faz de 
ter feiito e:x;plorações, JYO·rque os que eistiveram cGm wque!la ·causa eainda 
·hoje ·estã!o, bateraim-se pGr e lla de ooraçã<o ·e .por -~deiaes re.publicanos. 

O SR . .AzEJVElDO LIMA: - 1Sabem VV. EEx. •qu:al a explo1ração que fiz? 
Cortar relaições c;om os meus a'migo:s e entrar e.in frianca hostilidade com os 
meus paTemtes poT causa d'a .ca'IJJdLdJa,tun:i, Ber<n.aridies! Vi mui:to hem a se1'eni-
dade com que üs .g.overnistas defendiam aquella ca:ndidatura! 

O .SR. PIRESIDENTE : - Attenção! Píeç.o ao•s nobres DeputaidGs não inter• 
rompam o orador! 

O SR . ANTONIO ICARLGs : - iSr. Pr:esidente, ê lamentavel que o nobre 
~utaido ·nã:G hai•a :persistidG nesta orientaçãio que •adaptou em face dos 
probl•emaJs .p·riesidemciaes; ê lamenro.ve l, e ·atê estranhavel, }lorque, segundo R~ 
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m e afigura, todoa a oppos1çao que e Governo de meu benemerito e illustr~ 

c'onterraneo tem suscitado antecede -a suia posse do alto cargo de Pre8idente 
da ffi:epwblica, 'PO·l'que, neste cargo, ·nãio me parece que 1S. Ex ., .pai-a o juizo 
lmpaT:cia.J, 1ha;ja 1)ratioodo actos que ·possam determinar, ou despertar in~ 
vectivas oppos!cionistas for:tes. 

O, SR. AzEvEloo LIMA: - V. Ex. aoha qn e são foctes? 
O 1SR. A!JoLPHo BERGAMINI: - 'Praticou acfo's que calaram f u ndo no meu 

espírito, principa.Jmente .ma questãio relativa ao desrespeit o, á soberania p o-
pular, em ,plena IC'a'P·ital d'a iRepublica. 

O SR . ANTONIO ICARLos: - Para combater ess.e desrespeito da sobera-
nia, invoco a presença, n este reüinlto·, dos d!ous J).eputaidos, c uja sorte, si 
'houvesse ·o propo'sito· . .. 

o ISR. AzElVEDO LIMA: - Nãio !fod t<YtaJ, quer V . Ex . dizer. 
o SR. AN'.lbNIO CARLO·s: - ... é 'ª demo-nsti'ação malis clara de que o 

espi11it:o politico, füg.o ma;l, de que o· espirilt-0 partildariio, cuja;s m an1fostações 
se juisti.ficam sempre n1as aissem'bl~as .políticas, n ão •1,reponderou nü reconhe-
cim€'I1to qa;s eleições do Distrfoto Federal. 

'º SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Nãl() aipo1adio taruto pr:epoll'ld.e•rou , que o 
Sr. ·San es ·Fillho, que fod e-leito, foi excluído . 

O SR. AN'.l'ONIO GARLos: - Então, por que estão aqui •assentado,s em s u as 
oadei.ras -os 1Srs . Ber;gamini e Azevedo Lima? 

Houve o fir'.lne prop.os-ito de se afGJs1:3'r a ,p.r,ep·onderairncia do espírito 
partida.rio, apaixonado, qu~rnto ás e leições ·do Districto Federal. 

Sr. Pre:sidente, p-recisq oh!ega.r ao fim de. min'ha oração, e n ão demo-
raTei. 

Dizia eu, lque, •quanto ~s prisões, estão nJa ;affirmaçãio gera l de priisõ,es. 
Su.rgie, ago;ra, ú IJome d!o ·iiJ·r. !EveJristo de Mora.es, cuj1a 'Prisão m e parece a 
cau.sa dessa .excHação . 

Ora, 1sr. PI'esiden<te, a P·olicia do District o Federa.! tem o d•ever de r eco-
lher ·á p·risãc toc1o individµo s u spetta;do, 1por palavras 1tlue enuncie , ou ,por 
aictos que commette, de q)fe não marntém a ·mais !rd.goro'sa so:Jiidariedade com 
o Governo da Republica (~'oiado·s; 'l'YllUiito bem.), em o nohre proposito de 
salvar a nação hra.sileira. (Muivo bam) . 

M.ads não tem :!'eito a Policia do Di1strict o Frederal, e é mistér lhe sig:ii-
fiquemos que ·ella va,e bem nessa arienltação. (MWit o bem). 

O 1SR. NIOAN'oR 'NASCIJV~'ElNTo : - .AlpoiaJdo; va.e com grande moderaçã:o-. 
iO SR. ANroNio ICARIJOIS: - E' certo, iSir . ·Presidente, q ue, na rêde dessa.e 

varias medidas d.e defelsa1 .a1guns ininoceIJtes .terão 1dle ser alca;nçados. 
O SR. :Noo:uEIRa IPENI:D\}: - Como ~r:edito. e até afftrmo, ha de ser o 

caso do Sr. Elvaristo de Mq.raes. 
o 1SR . 'NIOAJ\"OR <NASCIMEJNTO : - Tiaimbem. est:o.u cel1to d!ss-o. 'º SR. ANTONIO CARLos: - Não é p·oss1vel .que ta:es factos deix·em de se 

verificar. Temas, ,poré.m, d-e encarar a a:oçã:o do GoVíerno ·em conjunto, e essa 
acçã!o em con1junto merece toidlos os nossos lou.vo·res . (Apoiados; 11Miit o bem ) . 

'Illude-<s,e o nobre Deputooo, illudem-s-e aqueJ.1es que, como S. Ex . quei· 
ram dizer -que a popul1ação ida !Capital lilederei1 está tomada de pavor. 

·E' o Inverso (a.po~a.401;; 'l'YllUito bem); a p•opulaçãio da Ca:pita:J Fedei-a~ 

está aoompanbando com ud'ani·a o desdobriar dos acontecimento·s, orgulhosa 
do Go:vern.o ·que ecrnprega, ·C01U energi-a, o maximo esforço no 's-enti<llo die 
resgUJarid<tr ·as irnstitu!ções, orgu1ho·sa. ainda dai ·correcção admiravel <la.S n os· 
sas foroa;s arma:d1as, do Ex~cito e da Marin1ha, escrevendo uma .pagina me~ 

maravel da historia repubjicana em nlQssa terira. (Apoi.ados; miiito bem) 
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.Não ha terror aiqui, .nem o regimen que 'r>ratica esse.s processos e'stá 
rurneaçado de !Dahlencia, COOllJO IS. Ex. ap:Nl'uve dizer . 

.Ao oontMlrio: o regímen que ddslf>õe de processos <de def.esa, como esses 
que estão .sen<do rpraiticados peilo P ,residente ·da '.Rlepu'blica, e que enrontra 
!llax'ª a appJl.oalçãio·~ h=iérus dessa e111V1ergaldura, esse regímen', a,o 
1nvez de ser um r:cgimen de faUencia imminente, <é um regímen .que, do mo-
vimento de revolta, n~surge ma is poderoso., mai<S vigol'oso, capaz de cc>n-
fundiir a inda -os seus mais f'o,iites ·wv.ersaJI'â1os, e de revelar a todo·s elles que 
o Brasil é gramrle e tem die iser .grande me,s dent·ro d'a ·ordem, dentro do re-
gímen actuaJ, derutro da:s instituições repUJblioan:ais. (Mui to beni . Palmas. O 
orador é vivwmen'te cumprimentado) . 

SESSÃO DE 22 DE JULHO 

O Sr. Azevedo Lima: - Sr. Presidente, entve os preceitos c onstitucio-
naes .que regulam o instituto do sitio, determinando as attribuições das auto-
ridades federaies, figura sob o n. 80, § 2°, n. 1º, o seguinte: 

" .. . este, po.rém (o Governo), durante o •estado de sitio, restrin-' 
gir-se->ha, nas medida.s de repressão contra as pessoas, a impôr: pri-
meiro, a detenção em ·logar não destina do a réos de crimes com-
muns . . . " 

Ha dias, o nobre leader dia maioria, o •Sr. Antonio Carlos, meu eminente 
amrgo, declarou que se estava faZ'endo grande insiste néia em torno da deten-
ção do illus.tre criminalista Dr. Evaristo de Mora.es. . 

O SR. NICANOR NASCIJVl'ElNTO : - Peço a V. Ex. !ic•ença para communlcar 
que jt. foi posto em libel'dade . 

o SR . ADOLPIIO BElRGAM.[NI: ~ <Hontem, á tairdie. 
O SR. AZElvEIDO Lll\•IA: - Não sei si S. Ex. mesmo, ou o distinc!to repre-

sentante do Districto F1ederaJ, ped:i'u .que se formulassem outr.os casos con-
cretos, que nos induzissem a crêr que, de facto, as autorida;des estavam exor-
bitando na applicação dais medidas ·preventivas do sLtio. 

Sr. ff>re.si-denle, vou satisfazer, neste momento, á curiosidade dos honm-
dos c·onf.rade s, 

Além do Dr. Evaristo de Moraes, jnjusta e arbitrariamente detido até ha 
dias, <hoje ·solto, segundo informações que ministra o illu:stre collega Sr. Ni-
canor Nascimento, outros cidadão,s estão, ou estavam até poucos dias, presos 
na Casa de Correcção, em logares r eservados a ré-Os de <•rimes communs, em 
cellulas destina das ao cumprimento de pena por ·parte dos criminosos vul-
gares. 

Podere·i fornec8r a V. Ex. uma H's-ta de nomes, que, er'Elio, não é comple-
ta. Acham-!113 presos na sala da Capella: Drs. Joaquim Pereira Teix-eira, 
Ananias de Albuquerque, Vivaldi Leite Ribeiro, Oswaldo Costa, José Oiticlca, 
Heitor MeHo, Phi'lad'elpho d' Almeida, Evaristo de Moraes e Dr. Paulo d,e 
Lacerda. 

Acham~se ou achavam-.se detidos nos cubtculos da enfermaria os ex-
Deputados José Eduardo Maciedo Soares e Maurício de Lacerda . 

A facll sophist1car'ia dos que procuram desculpar os a·ctos .mais inde~cul
pavel, eX'Plciará que a sala da capeHa e os cubi.culo.s da enf.ermaria não são 
logares dest1naãos a que ne l!es cumpram ,pena os condemnados. 

O SR. iELYSEJU Gur,nERM.E: - Dura nte o Governo do Marechal :F'Jo,riano, 
eu tambem estive preso, em cellula, pelo 'espaço de um anno. 
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O SR. AooJ,PHO BERGAM.INI: - OOm maioria de ra.zões, V. E:x.. d<> veria 
agora 111rotestar contra essas rurbitrarieda<Ies. 

O SR. AZEVEDO LIMA: .- A<Imittamos, Sr. Presidente, que seja. até certo 
ponto exp!icavel ou tol<eravel a reclusão, nes.s·es logar-e..~. de presos politicos 
dignos de melhor sorte. Não ha, porém, desculpa nenhuma para a prisão dos 
Dr.s. Edmundo Bittencourt, Paulo Btttencourt, Mario Roclrigues e J_,aurindo 
Lemgruber, que se verifica . .. 

o S;:. ADOLP!IO BEHGAMINI: - Na decima galeria. 
O SR. AzEJV!ilDO LIM·A: - . . . nos cubiculos <Ia decima gal<eria. 
o :SR. FRANCISCO .PlilIXOTO: - o Sr' l;emgru:ber está sol to . 
'Ü ·SR. A.OOLPHO rBERGAM'rNI : ~ Está preso novamente: 
O SR. AzElVEDO LIMA: ~ Ha cousas interessantes., Sr. Presidente, c:iue se 

murmuram, muito em segredo, lá socapa, entre os amigos e pairentes das victi-
mas do sLHo. Diz-se, rpor exemplo, ·que o eminente professor Dias de Barros, 
ex-u-epresentante, nesta Camara, do Estado de Sergipe, e di.stinctissimo pro-
f essor de uma cadeira da Fac1uldade de Medic-ina, foi victima de pritsão arbi-
traria e vexa tori'a, que se prolongou por alguns dias, porque um seu alumno, 
relapso e vadio, por mesquinha vingança, <Ielatara que eJle· havia, na sua ca-
thedra, prégado a r.evo•lução e :feito o elo·gio dos revo.Itosos de 5 de julho 
de 1922! 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - o ex-[Deputa;do sr. IDr . Salles· Filho t am-
bem foi preso rhontem á noite, sem n enhum motivo. 

O SR. AZElVEDO LIMA: - Mas, ·Sr. Presidente, sem mais indagações, sem 
si apurar o que havi'a de 1procedente quanto á denunda, soffreu o eminente 
prod'essor de miarobiol,ogia da Thculdade de Medicina uma detenção injusta 
e violienta. 

Nã;o creio que o che.fe {la Nação t•enha oonhecimento da extensão dessas 
miserias q ue CO'lilpromettem muito menos a dignidade dos que estão det1dos, 
do que os fóros da iRepublipa. 

O .SR . A.DoLPUO [BEJRGAMINI: - Mu1to bem. 
O SR. AZEVEDO LIMA: -- Como quer que seja, !Sr. Pr.esidente, posso ruffir-

mar, com toda a segura.nç~, ao meu illustre amigo Dr. Antonio carlos e ao 
meu oollega de bancada SI!. Nicanor Nascimento, que respondo p·ela ve;dade 
da,.~ afflrmações que f.jz r .;ilativamente á ·prLsão, em cübiculos e em logares 
destinados á 1prisão de r éps condemnados 'Por <lti!ictos vulgares, acerca da 
matoria dos quaes, segundp me inf.orm·am, ainda n ão foram tomadas provi-
Elencias reparadoras, o ·que faz com que as autoridades :J)O•r conta das quaés 
corre a responsabili<Iade desses d'.acto.s, ' incidam nas di:sposições· penatis do 
§ 4° do citado art. 80 da Cpnstituição. 

O .SR. HORACIO il\fAGALii:Ã.EJS: - Isto só se apura quan<Io o 'Prnsidente da 
Republica presta informaç(5es ao Congresso dos actos iprat1cados durante a 
v!gencia do estado de sitio, mandando, ·então, o Congresso res,pons:abl'lizar as 
autorWades que violarem a, lei. 

O SR. AooLPHO iJ3ERGAJ'4~NI: - iNa opinião do illustre aparteante, s6 se 
apuram esses f.actos quan40 .o Presidente da IRepuiblica quer. 

O •SR. AZElVEDO LIMA: >-.- .Aohl está, sllilgelamente narra.do, para satisfação 
da cl.lJri'osidade dos meus il\ustres a.inigos a que me acabei de referir, o ' que 
se está ·passando em relaçãq a cidadãos brasileiros do maior respeito e grande 
consideração .. . 

O SR. FRANClsco PElIXOTp: - El da maior s US'Pelta. 
O 1SR. Azmvmoo LIM.'A: -- Quanto aos 1Srs. pa,ulo lBittencourt e Mario Ro-

( •) Não foi revisto pelo orador. 
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drigues, compete-me ainda accrescentar .qu·e se acham gravemente enfermos 
nos .cubiculos que lhes foram reservados paira detenção. 

o .SR. AOOLPH(J J3ERGAMINI: - E o Sr. Edmundo '.Bittencourt, que es·tá 
á.cabrunhadissim-0, d epois da .perda de um filho. 

O SR. AZEVEDO LIMA: - ·Es·pero que o honrado leader, d epois de se cer-
ti!fi.car da veracidade do all~gado, ponha a sua autoridade e o seu pre.stigio 
ao serviço das vi.ctima.s para obter das autoridades prepostas á applicação 
de medidas de segurança :Publica, ·que não ·s·e exéedam n€:In eJGorbitem no em-
prego do estado de sitio ... 

O SR. ADOLiPHO BERGIAMINI: - Aliá.s, a bem <ia verda:de, devo dizer que 
S. Ex. teve a gentileza de interceder a favor da liberdaU., d0 1Sr. Evartsto 
de Moraes, o que muito J.he agradieço . 

O SR. AZEVEIDO J..rM!A: - ••. não tanto em ben eficio daS' victimas, ce>mo, 
sobretudo e notaciamente, para. honra do Governo e prestigio do , regimen. 
(lfluito bem; muito bem.) 

O Sr. Allltunes Maciel: - Sr. !Presidente, desde que irrompeu o caso 
doloroso de S. Paulo, a .ba n.cada da opposição rio-gran·den se, nesta Casa, deu 
manifestações positivas, .c;ategoricas, inequívocas, de .s:oJidariedade ao Sr. Pre-
sidente da Republ'ica e ao seu G01Verno. 

· Exaictamente porque e lla ê mandataria de revolucionarios de hontem, 
exactamente porque ella vieiu de uma <revolução, ê que queria fazer a apo.J-0-
gia da ordem. Entretanto, tSr. Premdente, a de.s1p•eito dessa a ttitude leal, aqui 
mantida, houve alguem que tientou turvar ais aguas para, desprestigiando a 
lbancada, fazer crêr que o no.sso eminente chefe Sr. Dr. Ass'i's Braisil, havia 
desa·utoriza,do tal attitude, chegando-se a propalar ;__ a-o contrairio. das affir-
mativas por nós feitas - que o 1Sr. Dr. Assis Brasil tinha-ge r emansado a 
um silencio suspeito, 1'.)ara manifestar-se soln"e o motim, ·conforme lhe ~ndi

ca.Ese seu patrtotismo, em o,ccasião mais <ionveniente que a de hoje. 
E' claro, ·Sr. Presidente, que a bancada não •Podia conformar-se com a 

versão, insidiosaimente <livulgada. Tra tou, po·r isso, de 1pr.ocurar os meios de 
deixar evidenciado, ainda uma vez, que a sua attitude era precisamente 
a·quella que lhe tinha sido ditada pela commissão direct-0ra do partido, que 
no Hio Grande do !Sul tomou o nome de "Alliança Li'bertadora ". 

T enho hoje o documento desejado, que of<fereço á attenção da Camara, no 
qual se teem elo·quentes dizeres, do preclaro Sr. Dr. Assis Brasiil. Ficará 
elle archivado ncs Annaes, ,como do.c.umento histo•rico que é, e para que nunca 
possa pairar sobre a attitude do eminente ohe'fe rio-grandense e s•eus compa-
nheiros que teem assento nesta Casa, a menor duvida no tocante ao movi-
mento ·em S. Paulo, .seus intu1tos e precedentes. 

Diz a carta do Sr. Dr. Assis Brasil, publicada no Correio do Sul, de Bagê, 
em 12 do corrente: 

"As minhas informações sobre os giraivissimo:s factos da actual!-
dade nada adeantam sobre o que donhece o p-ubUCQ através da im-
·prensa. Igno·ro a verdadeira origem e os :fins reaes do leva nte mili-
tar, com os ·quaes é evidente que nenhuma ligação existe por parte 
da "Alliança 'Libertado•ra'', , nem .cr eio que de p·artido politico algum. 
Em ta<es condições, tenho-me !imita.do a res'.J)onder .ás consultas de 
amigos e das junta.9 J.ocaes da Alliança, dizendo que d evemos confiar 
em •que a nossa briosa bancada parla mentar, conhecedo·ra das clr-
cumstancias, ha de assumir a. attitude que o 1'.)atrtotismo lhe indicar. 
Por outro la do. empenho-me em tranquilizar os espirito.s, pa tenteando 
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a minha convicção de que não estamos em presença. de uma nova 
guerra civil, e que devemos envidar todos os esforços para manter a 
paz no Rio Grande do .Sul, em bem da quaJ depuzemos sinceramente 
as armas ·ha sei3 mezes, entregando a sorte da nossa causa á soberania 
da opi:riião, que pôde ser morosa n as suas sentenças, mas nunea as 
deixa de lavrar com justiça, - AS'sis Brasil. H 

Era o que tinha a {!:i·zer . •(Muito bem; 11iitito bem. O oraào~· é cumpri-
1nentaào . ) 

O Sr. Nicanor Nascimento: - Sr . Presidente, quando insarevi meu 
nome para dizer algumas palavras no expediente, não tinha a intenção de 
dizer as que vou .profeT'ir, mas a intervenção, na tribuna, do meu eminente 
amigo, o Sr. .Deputado peJo Dis>tricto Federal, determinou-me aproveitar a 
opportunidade para esclarecimento, de vez, desta questão a.o sitio a que " ' 
referiu repetidamente S . . Ex. 

!Prisões, 1Sr. Presid:ente, é claro que tem de haver :prisões dentro do esta-
do de s·itio. Nem para outra cousa .::1reou a .Constituci.ção o estaido de sitio, 
si não oPára que os homens temer.osos fossem coJl.ocados em custodia de modo 
a não poderem prejudicar a paz . 

O SR . A.DoLPno BElRGAMINI: - "Em Jogares não destinados a réos de cri-
mes communs". 

o .SR. NICANOR N ASCI:MEJNTO : - V . Ex. vae ver. 
O SR. CESAR'!O DE MEJLLO: - E a Camara votou o e·S'tado de sitio, como 

medida de rigor, paa·a ser rpantlda a orden.. 
1() SR. NrCANOR NASCIMlpNTO : - Fosse a atten ção do eminente collega so-

licitada para a doutrina ver1dadeira sobre o estado d.e süio, e, S. Ex. n ão teria 
levantado as .ques•tões que ~10je submetteu ao conhecimento da Camara. Trou-
xe S. Ex., a lista dos ddadãos presos .. . 

1() SR. AzElVElDO LIMA: -- De a lguns cidadãos presos. 
O SR. NICANOR iNASCIME)NTO: - Aceito a reotificação: de a lguns cidadãos 

presos. 
Mas, s'r. Presidente, eiiiSeS .cidadãos que estão ·presos . .. 
O .SR. AooLPHO BERGAMINI: - Trcrnxe a lista dos que estão IJresos na Co1·-

recção, em logar -impropria, aviltante; este é o f:vcto, para a qual não ha 
justificação .possivel. 

o SR. NICANOR NASCIME,lNTO: - V. Ex. vae ver Que ha jusflficação juri-
dica, dentro da lei, dentro <,la Constituição. 

UM· SR. DEPUTADO: - Qs presos •estão na Capella . 
O 'SR. AzElVEloo LIMA: - - Estão· nos cu'biculos . 
O SR. A.ooLPHO J3ERGAM~N1: - Na declina. galeria, ·por exemplo. 
O SR. NtCANoa NASClMJ1lNTo: - E' apenas questão de me c:rne.rerem ouvir 

um ;pouco. 
Examinei a eapella, os· eubioulos e a galeria. 
Em primeko Jogar, qufmto á qualidade do,~ indlv!duos presos: saber .si 

f.ora.m presos, ou não, com justiça, não inou:trtbe á Gamara conhecer do assum-
pto neste mom~nto. 

Preci-samente, com uma segurança ex.act:>., a Constituição marcou o turno 
em que deve ser examinada esta questiio. QLiando o Presidente da Republica 
tiver de prestar contas á Gamara, ª"' Congresso dos actios que praticou du-
rante o e~tado de siUo., elle te.rã de dair o~ nomes desse~ ddadãos que foram 
detidos e as razões porque e foram, e, então, o debate se terá de instaurar 
S•o·bre os motivos dessas prisões, so'bre a legalidade e justiça com que se hou-
ve o Governo, ·e a Camara, e o Congre!lso, julgarão 0 :presidente da Republi-
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ca s as dema;is autoridades, re.sponsabil1sando-as pelos abusos que tive·rem 
commettido. 

0 SR. AzEIVllJDO LIMA : - Serã-0 ouvidas ~ victimas, nesse momento? 
o 1SR. NICANOR NASCIMEN'l'O: - Ha, porta nto, S!'. Pre.sidente, ino],}portu-

nidade. 
O SR . .AIDOLPHO Bl!lRGAMINr: - Não i·mJ.'.}'ede rque u.m representante do po-vo 

traga ao conheClimento do ·povo as reclamações Contra as violencias soffridas 
vor homens innocentes. 

o SR. NICANOR NASCIM!lllNTO: - DLscut!re1 esse ponto e VV. EEx. vão ver 
que também aihi não teem razão. 

Quanto á •Primeiira questão, fica, r,ortar1to. d entro da Constituição, CO'ffi-
pleta,men t'l liquidada; nã<> hi.. opportu·nldade para exruninar t a l .quest~o. neste 
momento ; ella tem o seu turno legal perfeitamente marcado. 

O 'SR. ADoLPliO BmRGA:MINr: - Não a,poiado: nós jurámos .cumprir e ,fazeir 
cumprir a Constituição e ena esta, sendo violada, uma vez que os presos po·· 
liticos se acham r ecolhidos a Jogares destinauos a réos de crimes commuillS. 

O SR. NICANOR NAsCIMENTO: - E stou separando as questões; é umiJ. me-
dida de methoclo . 

Quanto a res·pon3'abil!zar o Governo -pela natureza das prisões effectuadM, 
pela legitimideide das detenções, n ão é e;sta a OIP~mrtunidade . (Apoiados). 

O SR. NEJLSON Dl!l SENNA: - Esta é a legitima doutrina . 
o SR. NICANOR NASCTMElNTO: - E o nobre Deputado, Sr. Adolpho Berga-

mini, que é -prooessualis:ta, e notavel . . . 
o Sn. ADOLPHO •Bl""'RGAMINI : - Agradeclido a V. .Ex. 
O >SR. NrcANOR NASCIMENTO: - .. . sabe muito .bem que um requerimento 

não .pôde ser feito .sinão dentr.o ·do turno lega]; ha inopportunidade, ha erro 
de officio, tofü1. a vez que se requer fóra desse turno. 

Agora, a queatão do local das 'r)tisõei;. Si fôr precis.;, r~viv erfO' ·i aqui o 
historico de.si'e dispos itivo n8 s diversas ConstituiçÕ'es <tmericanas; a<;_u'.llo que 
as CcnstitULç_ões <J.U!zer-am, em oom da ltberda'le e dignida,de do cidadã.o, foi 
que os !)resos palitlcos não fo ssem confund!.do.s com ·OS presos <!e crimes 
communs. 

O SR. ADoLPHO iBER<l·AMINr: - Que n ã o !fossem humilhados. 
O .SR. NrCANÓR NASCIMENTO: - V . Ex . diz mu1to bem; .que não fossem 

humi1ha;d0s, que a quelles que estivessem detidos ou e m custodia para averi-
guações pro.prias do esmdo de sitio ou para serem impedidos da agir contra 
a au toridade, não estiveSl'lem em contacto', nlLo so>ffresoom a humilhação de so 
a charem •hombro a hom·bro com individtios marcados ·pela infamia social, em 
consequencia do.s crimes abjectos commettidos contra a sociedade. 

o .SR. HORACIO MAGALH"ÃES: - Aliâ.9, o .Supremo Tribuna l FEJderal j •á deu 
habeas-corpus aos 8rs. Barbosa Lima e Alcindo Gua naibara, quando fora,m, 
!Presos, para Fernando de Noronha, e ahi o assumpto fi.oou perf.eita;me nte 
elucidado. 

O •SR. ADoLPHO J3EJRGAM'rNr: . - O a,pa,rte é a favor da doutrina que e1on-
sagramos. 

O S.R . NrCANOR NASCIMENTO: - V . Ex . vae ver que não, e como as pro-
pria.s expressões do accordão confirmam o que eu dlg(>. 

O .SR. ADOLPElO BERGAMINr: - Si V. Ex . me deixar tempo,, provarei o 
contrario, lendo o a ccordão . 

O SR. NICANOR NASCTMENTO: - A Constituição declara que não pôde haV'<lr 
promiscuidade, que os pres os não podem ser humilhado·s, que essa d etenção 
1')ara evitar mal. maior não é um castigo, não é 111ma punição, n ão é uma pena, 
pelo que não ·póde ser reaHzada em um legar destinad.o ao cumprimento 
de ·pena. 
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o SR . AZEIVEIDO LIMA: - E o cubiculo que é? 
IO SR. iNICANOR NAsCIMlilNTo: - V . Ex . falla como me<lfoo; mas sabe que 

as ce llulas podem ter diver~as funcções, conforme sua def!nlçi'i:ü. (Apoia-dos. 1 
O .SR. ADOLPHO BERGAMINI: - O sophisrna está abaixo do ta1ento de 

V. Ex . 
O SR . AzEJVEDO LIMA: - Nem é sophisma, é chinoi.%rie, para embasbacar 

pacovios, não pa;ra a Cama.ra. 
O .SR. NICANOR NASOIMEJNTO: - V. Ex. vae ver que faUo em questões jurí-

dicas, mesmo >para medices . 
O SR. AZEVEDO LIMA: - V. Ex . pó<le tor.Cer a questão como- quioor, mas 

a Nação ha de julgar. 
O SR. NICANOR iN.AscrM•NTO: - o q u e dizem todas as Constituições, o que 

dizem todas as lei.s, o que diz a formação historica desse dispositivo, é que 
o ·preso politico não pôde se r humHhad-o, conforme a expressão do nobre 
Deputa do . 

Pois bem : o caracteriStlco, o que constitue a humilhação, é, como diz a 
Constituição, que o local esteja d e1Stinad.o a réos de cirime commum, de modo 
que é necessar1o que o local não esteja destinado a réos de crime oommu;n . 

O SR. AZEIVEDO LIMA: - A Casa de Correcção é destinada a esses. 
o SR. NIOANOR NASCIMENTO: - Na Casa de Correcção ha ed-ificios perf-~ i

tame~te distinctoo. H a, por exemplo, as galerias, onde estão recolhidos os 
sentenciad-os, os -condemnados, e, ha a casa. do dlrector. 

Por que um é infamante e o outro não ? 
iPe la -destlnaçãio : um é para morada do d!rector e o outro para redusão 

d-os condemnados. 1 

o 'SR. AZEVEDO LIMA: - .- Mas, pergunto a V . Ex. 
O SR . NICANOR NoASCIMJfNTO: - P erdão, não é da ethica parlamentar im·. 

pedir que eu exponha as minhas idéas. Quando V. Ex . fallou, eu o ouvi 
com grande car1nlho e respfJlto. V . E x. podellá, ·apartear-me e responderei a 
todos os apartes, mas preciso -concluir o meu argumento. 

Dizia eu que está e>'Scrjpto em todas as Constituições·, inclusive a n ossa 
que o .que é necessario é rqµe os individu-os não estejam em local destinado a 
réo·a d'e crime commum; de modo que o que a Constituição quer é a -caraate-
rlzação, é que S'eja mwca-<'11.L a desti.nação, porque essa <lestinaçã-o ê que .póde 
humilhar. (Apof<Ldo.s.) 

Ora , desde que de um certo e determinado logar da Casa de Deten ção -o u 
de Correcção se tiverem r\'ltlrado todo.s os !nd!vlduos destl'na.dos á. pun!çã(; 
ou -á veclusão >provisol:'!a -por algu'lll crime c-ommum, e haja sido declarado ex-
pressame nte, por acto da direcçã-0, que aJqueJ.le logar não está mais destinado 
a réos de crime commum, o mesmo Jogar ·perdeu fL caraioteri1:1.Uca de !hu-
milhação . 

Não é .o facto de ser uqv culbicul.o quadrado. com uma irrade de ferro, que 
lhe cM. a caracterlst!ca da qestinação. 

o SR. AZEVEDO LIMA' ~ E' e use d-o local. 
o SR. NICANOR NASCIM'El/'ITO: - E' o uso no momento· '€'lll que se está pra-

tlcand-o -o acto. 
o ·SR. AZEVEJDO LIMA: ~- EJ " uso tra:dlaional. 
o SR . NICANOR NASCIME,'1'.l\1: -· V . Ex. SélJbe, Sr Pre~icl.ente, e o sa.bl!o a 

Camara, que não ha no Brasil bastilhas, k;!ue não ha Jogares destinados â re-
clusão de 1Presos p-oliti·cos·, quer seja para averlgua.ção qu er s~ja para exclu-
são de pe!"lgO!! -publico.!!, d6 t'ôrma ·que a unJ:ca cousa qut!> pód-e materialmente 
fazer o governo, ê separar, ?a~ prisões oommuns, algumas qu e terão- destina-
ção nova, e em .que está. p erdida a caracterlst1ca dt; humilhação e adquirida 
a caraicteristica da destinação para reclusão política. 
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Isto ·:foi o .que se praticou em todos os estados de :J!t!o do Brasil. 
O santo varão, o honrruio Sr. Prudente de Moraes, mandou me prender, 

a mim, fui recolhido a um cubiculo da Ca-sa de Detenção e não •Pude re-
clamar, porque, quando entrei, na 1JOrta do cublcu1o estava escripto: "Prisão 
Política". 

De sorte que tlnha perdido todo o caracter d·e destinação humilhante, por 
essa declaração de que eu estava recolhido, não a um cubiculo destinado a 
réos de crimes aammun.s, mas, sim, que destinado, só e exclusivamente, de 
caracter politko . 

O SR. ADOLPHO BERGAMCJ:Nr: - O argumento de V. ;Ex., não é novo, nem 
é juridlco . E' um desdobramento do ·que se pa.Ssava com os officlaes da anti-
ga Guarda Nacio·na l, ique não pod:Emdo ser recolhidos smão ao estado-maior, 
os delegados mamdavani escrever nas ·poTtas da pri'São "estado-maior", e ahi 
O!j reco~hiam, burlando, a-ssim, a lei. 

O 'SR. NICANOR NASCIMENTO: - Na discussão do .caso a que se re'feriu 
V, Ex., da ilha de Fernando Noronha, o Su·premo· Tribunal declarou, na 
d.iscu~são do habeas·-corpus, que, se tivesse hav'ido a declaração de .que aquel-
la .prisão não era .para presos de crimes ·communs•, não haveria Jogar para 
ha:beas-corpus, porquo a Gonst1tulçã0 estava sendo cumprida. 

O SR . .ADoLPHO BEIRG.A:llUNI: - Vou lêr a juri.sprudencia do Supremo Tri-
bunal. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: ~ A juris·prudencia do Supremo Tribunal é 
o registro das variações das opi·niõ'es do Supremo Trfüunal. V. Ex. encon-
trará nessa jurisprudencia do.cumentação '.Para todas as doutrinas, para todas 
as jurisprudencias. V. Ex. é testemunha de que quando se ti:aitou do habea"S-
co1·pus do Governador de Matto Grosso, o Supremo Tribunal, conforme a tu~
ma, declarava .que o governador era um, para, no dia seguinte, declarar que 
era outro, e isso .seis vezes suocessivamente. 

De modo que a jurisprudencia do 'Supremo Tribunal, aJinda respeita1ndo-o, 
como respeito ·soberanamente os seus Ministros, homen.s ·qu:e pelo seu saber, 
pela s ua honorabilidade e pela sua conducta, íne·recem o nosso mais a:bsoluto· 
respeito, mas que, e-orno humanos, que são, podem ser dominados pelo sub-
consciente, póde obedecer a paixões a que todos nós estamos sujeitos. 

Como V. Ex. vê, Sr. Presidente, resta exam1nar agora . . outra cousa. 
Diz o nobre Deputado que não ha ne.cessidade para esses. ·rigores. !Mas; 

Sr . PresMente, e.orno não ha necessidade para esses rigores? Todos o·s dias, 
leio em todos os jornaes, offic!aes, ou offieiosos ou niio, que teem a frente da 
batalha, em que se encontram os legaUstas e os rebeldes, quer dizer que esta-
mos em guerra, ·em plena batalha. E como, estando em .plena batallha, pode-
remos estar sem vigi.lanc'ia1 .sem precaução, sem segurança? 

Ainda ·hontem, ao ·passar na avenida Rio iBrainco, vi cair de um sobrado 
uma serie de .papelucho:s que diziam: "Leiam o mani:fesito da revelução". 

'UM· SR. DEPUTMJo.: - E' a ve:r-dade . 
O .SR. ADOLPHO BrnRGA:M°INI: - E V. Eoc. não. obedeceu ao conselho? 
O SR. NICANOR NASCIMENTO: - O!bedeci. Fui procurar logo· o manifesto. 

acreditando que houvesse um novo, porql!le o outro já o tínhamos recehi-
do aqui. 

o SR. ADOLPHO BElRGAMINI: Nã,o o recebi. 
UM .SR. DEPUTADO: ~V. Ex. declarou <~ue o movimento de S. ·Paulo não 

valia nada. 
O SR. AOOLPHO Bl\llllOAMINI: ·- A m ai!orla tambcm disse, havendo ate o 

diagnostiC'O de :que era uma brotoeja. 
o SR. NICANOR NASCIMENTO : - ora, Sr. PI'eS·ldente, -.si, CO'InO V. Ex. vê, 

ha um movimento armado d:e forças rnili tares organizadas; si uma ce'rta O'Pi-
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nião exaltada, as vezes, com declaração ampla e larga, de viseira erguida, ~e 
manifesta ao lado dos revolucionario.s; sl ha outros 'espiritos se manifestan<lo, 
por toda a pa:rte, em duvida, so·bre a victoria da legalidade· e sob.re a justiça 
dessa revolução; sl tambem ha espiritos fracos que, si não manifestam imrne-
diatamente ao la.do da revolução, permittem que seus asseclas, seus amigos, 
seus companheiros, preguem a ctos tendentes a disseminar a revolução; si 'ha 
essa exaltação em mu1to.s espíritos, si ha essa duvida em outros, si ha es~a 
hesitação, que ap-plaudindo completamente a repressão ã. revolução, como vl-
mvs aqui, depoLs se insurgem co.ntra as medidas que tendem a domi,nar a r e-
volução, que querem o 'Pró e o ,contra, o s im e ·O não; que querem a objecti-
vldade e a finalida<'!e da revoluçã.o mas não quer.em .os ·meios, quando se 
toca em qual·quer dos ·alfinins da revolução, Teagem logo, oomo si isto fosao 
hyperestlhesair a sensibfüda de. 

O SR . .A.DoLPHO .BEJRGAJMINr: - Queremos que se respeite a Constituição . 
O SR. N1cANOH NASCIMENTO: - Quem pôde duvidar <'!e .que o Governo, 

prendendo o Sr. Ednrnndo Bittencourt - e tomo esse nome como poderia 
tarnar um outro - não esteja praticando uma medida de precaução, quando · 
todas as collecções do Correio àa JYJanhá são um incitamento permanente li 
revolução e ao baque das instituições republicanas'! 

O SR. ALVA.ao 'ROCHA: - E' para evitar a c.cção individual. 
O SR . .A.DoLPHO lBElRGAMINI: - Mas a censura lm·pede a publicação de ar-

tigos revolucionarlos .. 
0 SR. NICANOR NASOIMJ;JNTO: - Mas quem está d•ize.ndo que é O ,artigo 

revoulciionario? 
Si esse cidadão tem essas tendencílas, si as manifestou, si tem essa acção 

sempre demolidora, é <'!e presumir, é de calcular que neste ~momento esteja 
colllgado aos que flUerem alcançar o mesmo objectivo, que sempre de· 
fend.eu. 

() SR. ZoROASTRO ALVARENGA: ·- E' da sua mentalida<'le. 
O SR. N1cANOR NASC!MENTO: - Perfeitamente, e pela sua mentalidade e.~

teja ag·indo com os· r·ebeldes. 
O .SR. .A.DoLPilO ,BEJRGA'Mrnr: - V. Ex. está pregando .o governo dos h o-

mens oontra o da lei. 
O SR. NrcANOR ~'l'ASC!MENTO: - Não é de mera prudencia que esse cida-

dão seja rec:olhido, até em seu proprlo •beneficio, p.ara que não se com-
prometta 7 

Não tenho contr a .o SP. <Macedo Soares nenhum motivo de queixa pes-
~a:I; tenho as melfj:rnres a·eiações com IS . IS . Mas não !Poderei negar, ooono 
nenhum dos r e presentailltes do Di.Stri.cto Federa! .poderá fazer, que a activi-
dade constante des513 cidadão, permanente a suai agiitação <'!e espirito, á sua 
e:x:altação, .foi Se'IIl<Pfe, quotidianamente, em to<'las as partes, em todas as 
rodas, em todos os instante11 para a e.reação de um espirito revoluciona.rio. 
Quem póde duvidar jl.e que os amigos do Sr . .Sealbra 'Proic!amavam que a car-
cassa de ·S. <Ex. SE/ria derrubada e morta pelo Gove·rno Federal, mas q ue 
ensanguemtari.am a Bahia antes de entregal-a? 

O .SR . .A.DoLPHo il3·ElRGAMINI: - Quem dissesse .que V. Ex. ·era revoluciona.-
rio, no governo do ~r. Epitacio Pessôa, d'a ria uma grande injustiça porque 
V . Ex. a penas emittia opiniões pe.ssoaes. 

O SR. NICANOR ~'l'ASCIMENTO: - Declaro a V. Ex., co;m a mais absoluta 
segurança que si a rev.oluç;ão que se levantou contra o ,sr. ·E,pitaci.o !Pessôa 
não fosse m1!itar e :não fosse oontra o .Sr. Arthur Bernardes, ao em vez de 
ser contra o .Sr. Epitaci.o, eu teria sido revolucionario porque eu com'Pre-
hen<'!o que se seja· revoluciona.rio contra um gorverno como o Sr. Epitac!o 
Pessôa. 
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O SR. CElSARIO DEl MJiruLO: - A esse tempo a revolução era contra a ordem 
no paiz, razão por que V. Ex. se conservou legalista. 

o SR. NICANOR NASC!MElNTO: - E eu, . então, inimigo do Sr. Epitado 
Pessôa. 

O SR. ADoLPUO IJ3.ElRaAM'INI: - V. Ex. que deseja o t·espeito á:s suas idéas. 
não pôde ser táJo feroz no julgamento na ·dos outros. 

O SR. NICANOR NASCIMElNTO: - Não sou feroz . .Sou tão sereno, de feroci-
·dade não tenhQ iilada . 1{Riso.) Mas declaro. a -V. Ex. ·que teria .si.do revolu-
cionario ... 

O SR. AnoLPuo [BEJRGAM'.INI: - A .peor >ferocidade é a repas~da de mel-
gui C1e . 

O SR. NICANOR NASCIMEJNTO: - . . . t eria skLo revolucionario, como fiz 01mo·· 
si~ão, dizendo de-sta tribu:na todos os ultrages ao Sr. Epitacio Pessôa. 

O SR. GEoRGINO AVElLrno: - Tinha o direito de ser opposi.cfonista. 
O SR. NICANOR NA&eIMElNTO: - Tinha o direito de ser revoluc·iQnario me:;i-

mo, des.de que eu acc·eitava todas as consequencia.5 daquelLas que .soffri, comü 
elas que pudesse sofürer . E si fôsse r evolucionario, devia estar debaixo da!!! 
vistas dictatoriaeis do Sr. Epitacd.o :Pessõa. 

O SR . .A!noLPno J3ERGAMINI: ~ O governo t em direito dentro das le i.s e d!1. 
C'ún.stituição. 

o SR . NICANOR NASCIMElNTO: - Acabo de mo:strar a V . Ex. que foi tu<lú 
dentro da lei e da Constituição . 

.Só 'ha a examinar uma ·questão sobre a qual V. Ex. ins·iste e é a de saber 
sJ esses indivíduos deviam b"Br p1,esos : Esta, a Camara examinará opportu-
namente. 

O nobr'e Deputado 'Perguntava si RS victimas irãio .ser ouvidas. Quem vae 
saber disso é a Commissão de InquerHo da Gomnússão, é a Commissão Par-
lamentar, que ·examinará a mensag,eqn do Presidente da Republica. 

O SR. AzElVEDo LIMA: - ·.Ga;r:a.n to a -V. E x . que ella não. virá aqui. 
O SR . NrcANOR NASCIMENTO: - Ha. de ter ne-cessidade desse depoimento, e 

ch<igará a um resultado político, a urn11, conclusão política. V. Ex. •quer den-
tro das leis ; m as, não são a.s leis que declaram isso? Não é a Gonstituiçã,o 
que declar a ·que o •S•r. 'Presidente da R epubJi.ca prestará contas á Cn.mara, 
mediante um inquerito feito 'IJOr uma commissão especial, que ·estudará essa;; 
contas, que estimará os actos do Presidente e que ha de julgar conforme de-
liberára a maloria. Si V. •Ex . quer o julga m€'11to das leis, oomo ~e insurgB 
contra ellas? 

o SR. ADOLPHO BEP.crAMlNI: - A ap·provação é politica. 
O SR. NrcANOR NASCIMENTO: - Qual o julgamento que oh.a de .sahir hoji; 

da Camara, si V. Ex . vem discutir a questão na Camara? ·Que julgaimento 
quer V. Ex. que saia daqui.? 

o SR. ZOROASTRO ALVA'.RENGA: - o nobre Deputado quer se sobrepôr á 
Camara. 

o SR . NICANOR NASC!MElNTO: - Qual a J.ogica, do espírito de V. Ex., quain.-
dt> acha .sml'peito o julgamento poHtico da Camara, hoje, iquando a Camara 
eleve estar mais ·politica do que daqui a um anno? 

O SR. AnoLPHO J3ERGAM:n<11: - O 1Deputado trouxe 'P rotestos e tornou-se 
porta-voz da ·população. 

o SR. NICANOR NASC!MElNTO: - Da população, não! 
o SR. ADOLPIIO J3ERGAM.Í:NI: - Por que não da população! 
10 SR . FRANCISCO PElIXOTO: - Porque es-ta está ao lado do Governo •e da 

ordem . 
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O SR. NICANOR NASCIMENTO: - Eu posso trazer as estatisticas dos cinemas, 
dos theatros e das casa de diversões ·pel•as quaes V. Ex. verificará que a 
!População está ·wbsolutaJmente calma. 

O SR. ADOLPHo iBElRGAMINI: - [st-0 está em de.saccôrdo com o ·que V. Ex. 
acialbou de dizer, quando achou que a cidade estava alarmada •com a distribui-
ção de boletins. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO: - Não disse que a cidade estava alarmada 
com a distri-buição de ·boletins, di·sse que se espalham ·boletins. !Sustento que 
a cidade não está alarmada, e V. Ex. pôde 'Consultar á Gamara inteira í)ara 
sruber si e,.lgiuem está alarmado. A vida da soc1iedade continua a ser a roes· 
ma.. •Só quem <tem obrigaçifo de vi.giar pela tranquiltlidade da po<pulação que 
T€1Pcl'e1Sentamos, lé a 1Po1icia, ê 10t Go·verno, ê 'º Estado, ('l'Yl!Uito bem; apoiados), 
e, com tanta seguTBJIJ.ça deseII11Penham a 'sua missão·, que a !População nãq se . 
sente op•pTimida trequ enta ais- T•Uas ·ailaoroo, risonhas, banhadas de sol e en-
feitadas de senJhoras, .. 

O SR. ADoLPuo BElRGAMINr: - Realmente, -0 estado de sitfo ainda ·não che-
gou a fazer parar o s ól. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Toda gente está a legre e satisfêita, sém 
aspecto impressionante que V . IDx. está a querer dar ao caso. A untca cousa 
que ha ê a prisão de alguns ·cidadãos, mas isso ê condição essencial para a 
tra1iquillidade · do povo. 

O .SR. A!DoLPUO iBERGAMINI: - Casas de famWas vairejaidas a altas horas 
da noite. 

0 Sn. NICANOR 
guma detluncia. 

o S·R. SIMÕES 
nuncia. 

NASCIMENTO: - LMuito poucas .e, talvez, em virtude de a'l-
1 

F1ILHO: - Exoe.s·sos, talv.ez, em virtude de alguma de-

o 'SR. NICANOR NASCIM.!ElNTO: - E' exacto. São as minhas guardas no-
.d urnas que estão policiando e, •a,gora, rec-onheço a irn•p.ortanc1a s uperior e o 
unotivo que teve o .S+" Epitaci·o P .essôa em me excluir da Carnara, naquena 
occasião, :pods as gu0,JI'das nocturnas que agora estão IPDlidando, rteern urna alta 
funCtção .Social de .poJ.i~ia . 

UM 1SR. DEPUTA!Do: - V. ·Ex . pôde dar testem unho füsto á Camara. 
o SR. NICANOR Nf>S-OIM!ElNTO: - Vê V. Ex., Sr. Presidente, que melho•l' é 

trazer o debate para -0s seus justos tennos, n ão ter ne-nhurna su.perfectação, 
mmhuma irritação desnecessaria, e explicar, por essa fórrna, os aconteci-
mentos. 

Fez-se r.ed'err"enciq. a diversos cid·adãQs, que se a oham pres-0s, algunS' dos 
quae.<; já estão S'oltos, entre elles oo Sr. Evaristo. de Moraes, que já. está Te-
afübido á sua caisa, com a 'liberdade de a.ndar em todas ais ruas. 

O SR . ADoLPllO B:E>RGAM'rNr: ,.-- iFo.j u-ma suprema graça. 
O SR. NICANOR NN>CIM!ENTo: - Não ê uma graça, devo declarar. O mesmo 

prestigfo que pediu ap tSr. iPJ'.\esidente da Republica, a Ube·rdad:e do Sr. Eva-
r1sto de Moraes ... 

o .SR. AZEVEDO LIM.A: - ·Eüfeito do pistolão. 
O 'SR. NrcANOR Nf.SCIM!ElNTO: - ... no mesmo momento e hora., p.ediu p.or 

outro cidadão. O •Sr. !Presidente da RepubUca, examinou Ds dous .:lasos, attenJ 
<lendo um por ser ju~1to, deixando de attender o outr.o, por ser injusto. 

iEJ' de presumir que fo.S&e justa a Hberdade do Sr. Evaxisto de Moraea. 
O .SR . ADoLPHO H1""RGAIMINI: >---- Isto prov·a que foi injusta a prisão. 
O :SR. NrcANOR N,~scrM·ENTO: - Quem nega? ErrMe humani~m est. 
O .SR. CES"'RIO DE 1\>TIELLo: - T0'C1os erram. No ~·o não ha erro. Incidiu 

suspeição sCJJbre o .indivdduo e elLe fo.i e:iéplicar~se perante a autoridade. 
O 1SR. NrCANOR NJ\SCIMENTO: - Agora, todas a;s vezes que o Presidente da 
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Republica verifica que 'houve erro das ·autoridades, "ãetê~á'.ft írnm~iata
mente a liberdade do individuo em questão. E' o Sr. Mario .•. 

o SR. A.DOLPHO BERGAMINI: - o Sr . Evairi-sto de •'MoTaes foi prejudicado, 
est·eve tolhido durante muitos dias na sua actividade. 

o ISR. NICANOR NASCIM:ElNTO: - Agora, Sr. Presidente, uma pequena pi-
lheria de .AJ·.i>honse Karr: 

Dis.cutia-se, em Paris, o caso ela pena de morte. Grande numero de pu-
blicistas pleiteava rpela extincção da pena de =.te, allegando · que alguns 
innocentes m<Y!'l:iam e que ou;tros eram a larmado;s du;ante o processo'. 

AJ.phonse Karr, no final de um de seus artigos, disse assim: "V:amos 
aoabar •com a pena de •morte, com a condição ele ·que messieurs les a.ssassin.~ 
ct>nt.?nencent . . . (Riso.) · 

Nós acaibaremos com o estad'O de s1tio, com todas ais viol-encias, até que 
messfrmrs les revolutionna1.res comecem por entr.a,r na ordem, publica, e desde 
esse moonento n ã o haverá mais EStado de s itio, não haverá mais cousa a lgu-
ma. 1Emquanto, porém, estiv·erem de armas na mão, de rpalavras m·ats ou 
menos em riste, a mentalidad·e exaltru:la, é pr.eciso que a inteLlectualidad·e 
esteja sempre pTompta a amainar a exa.ltação ô.as almas e a policia esteja 
a ·postos, vigilante ·para impedk que aiquelles que pensam aigir, possam agir 
e o Presidente da RepubUca, tenha , 1oomo item tido, felizmente, o .pu1so bas-
tante en ergi·c<o para dominar a d eso·rc1em, c:o.m allna generosa, para não ;punir 
a quelles que não me~·e•cem pu·nição, como o Sr. Evaristo de iMoraes. (Miiito 
õem; apoiallos.) 

O presente estado de..s-itto, é o documento mai<s briJhante da generosida-
de do Sr. Presidente da Repl,\blica. 

O ·SR . A.DoLPHO BEJROAM'INI: - Ge·nero.sddaide é justiça? 
O 'SR. NICANOR IN'ASCIMENTo : - .Co•mo V. Ex. vê, iSr . Presid.ente, toda a 

vez que uma 1su'speiçãJo aippamece e é de tild!o •l.llffi cidiadãJo, é insta.urad<> o 
competente •processo, e n'lais IP:or .sen.t:imenito de .gieruerosiid1aide do que por 
rainooQ·, o ,sr. PJ:iesi<e1ente d.a Republica., verifica.da. a innocencia do dete>rmi-
nado indiviJd!uo, au,.torim I-0go a Uberdtaide do meSIITllo. Si .S. Ex. tivesse sen-
timentos rancor.o,sos, seria [mp·en~tente na justiça. (.A.poiaãos. Mui.to bem). 

O SR. ADOLP!lio BEJRGAMINI: - !Pela prisãJo •não se demonstra nenhum 
rancor? 

o 1SR. lNIOANOR NASCIMEJNTO: - AbsolutannJ:mte. Apenll<S pela necessiJa-
de de deiem social. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Estou aprenldendio ag'Or:a o que é estado 
ele sitio. 

o SR. NICANIOR [NASCIM>EJNTO: - J='ódie s·er que v. E:x:., daqui a ail.guns 
: amws esteja do ou'Í:l'.10 lGJdo,, e eu ooja Clemc1o. 

o ISR. OOOLPHO BEJRGAMINI: :-- IOo.mo vaie sendo appUca,do o estado de 
sitio, é il'ert::roia.ctiv.o. 

l O SR. NICANOR N'.AJSCIMEJNTO': - Como vê V. Ex., Sr. Presidente, sem 
nenhuma exaJtaçãJo, sem ne nhum attricto, quaisi que conco•rdando corri os 

'meus adve'I'Sariiols, dheg'o 'ás iseguâlll.1:.es .c101nJc.1usõe!I: IPI'imedT'a/, que lé licito 
prender, em estado de sitio, quaJ.quer cidac1ão; segunda, que se pôde deter 
qua1quer cidaic1ãio ém tpris·ão que j á não esteja destinada a réo1s de crimes 
communs e , teroei!I'a., que -0 1Sr. Plriesidente da IRiepublic:a,. todias as veres 
que exrunoima um caso ,e verifica que a prisão d'oi f-eirta. ·por eroo de suas 
a utoridaide:s, manc1a immeddruta.men.te sol~. 

Ma.is aiJn;dia.: 1Jod!os os detidos qu:e teiem saJhiJdio <l1as .pri<sões do Estado pro-
l clama m que o .Sr. Waldemru: Louireiro é 10 ma!s •brJlllhante dJos c1etentores ... 

o SR. ADOLPHO IBERGAMINI: - Sahem muito a.grad:ecidos. 
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O .SR. NrCANo!l NAsCIM1iJN'l)o: - . .. o mais oo:vailihefr~sco. dús cairce,1-eiros, 
e exa.Iite.m a ,e:xioeUencia da g1ra..'lldieza d'Mma; re a maginitUJdie ;fo s.eu t rata-
m·enlto. 

O SH· AIDoLPHo !BERG'AMINr: - SaJhiem 1pedim1o para 1se1'em. pT'OOIOls de 
novo ... 

O SR. INrCAN<>R NASCIMElNTo: - E oom tãJo b ôa:s palavras se referem ao 
!Sr. Wil,ldemar Lour!eilro·, que nós deviemo1s temer que 1S·. iS. venha nos arran-
oair UJma dias oadB'iras em que nos senta.mos , 

O SR. AzEvEDo iLrMA: - ·São !l)I'lelSJOS que querem 'resolv1er a C'rise . da vida, 
e p·edem IJ;>airia serem piresos dJe nav·o . ' 

o SR . NICANOR N'ASCIMElNTO•: - Oomio V . Ex. vê, 1Sr. iP.re'stdente, foran1 
respcmfüdiois . . . 

O SR. J10SÉJ iBoNIFAcro: - Brilhami:lemente. 
O SR. NrCANOR N!ASCIM'ElNTo : - . . , 1Jod1os os· ·P'OiThto·s de modo que ap·ro-

veito o p~queno nünu1lo 1qu.e me ,resta, ,pa1ia ooclarair wo1s sargentos, estefos 
vi.gorosos da Republica . . . 

O SR. A<DoLPHO BERGAMINr: - Essa declaJJ:'laçâio é ll'l!ec:Jessaria . 
O SR. NrOANoR NAScrMElNTo: - .. . filmas pl1o1'unoomente Tepublicanas 

e 01~deilrals, qUJe o p!'ojeqto que a1)resente0i aqu i a q111e 'ª Leivi,an dade de muitns 
d1:1lia que ~ pa;ra €1IJJ!;'Odar, .piara ;em,ganlaJI' aos sa;rgientos, já teve ll)arecer 'lfo 
illustre .Pll'\esidente .dJa 10ommi,ssifo ,dJe MalriJnhia e G uerra. e hoj,e ingressa na 
de FilliJJnJças, 1on1de esp~o tenha tiallnibem .p1ai~cer faVQravel. 

O 1SR. ADoLPH-o .BElROAMINI: - ESSia decJairiação é Jmp;o.rtante e n ecoosar.ia. 
O SR. iN.IiOAN'OR INfSCIMElNTo: - ·E' neioossaria po,11que a intriga anda rui-

soa:lhando que es\se P.I1o'i1eClto ei'a o que \Sie chama P'O!r aihi " u rna tapeaçã:o ", 
que .nós queriaimos e111ga,nair ois sargienitos, para depo~s não riealizannos cousa 
a.Iguma ido que ha:vi~.umo:s 1pI1omet<Udo . !Não ·Somo;s <h01mens de pI·omettfü· e 
nã:o satisfazer a [pir.omessa: ., 

Ahi Vlem a lei e p corrml.iissüi1rJJameIJJto j>ã c-0.meoou , e já. divier'oos brayo~ 
e heroi'COIS soJJdia:d1os á'11Jram P'I1emiadois cOJn a vromoçãio. (Muito bem ; ·muiti) 
bem. o orador é vivarmente ci1<mpriimen.t<140) . 

O Sr. Adolpho \&ergll\lllini (*): - LHla cousas qu,e u.tct.~·antaan , s~. P\rie-
sidente, e 'º ,dJi,scurno do eminrenoe e acataido lea.der d'.l. ma:o1·i~ . in·oi Jr iUo 
nesta Oasa sabl:J,a:do ul'ti.mo, é uma dieHas. 

A notav'el o[1aJQãio conc1uidla deb.a:ixo die aipplaUJ9os, paJmas e cump.dmen-
tos., tem 1a:ooes 1que e'stonteaim. Para o iHustr·ado leader da maior'.~., a liber-
dade Jm.1füV!Ldual, 'º p3.ltl"imcmJio dos m~mbiro1s da soc:ied;a,de braQileil''1., a in te-' 
g>riic'!ade do Ja,r, ela fa:milia dois nossos patriicios e, 1a:tê, a pr .. "pria OonstLtu ição, 
nada •representam, ne\'1h'lllm respeHo merecem., .esitãio bra:nsformados em ques-
tões de nonada. 

·a S~. I.i.ooPDLDINo DEJ Ü[,IVElIR!A: - N ã0< aipoiado; o lea.cler não se m a.nl-
fe!st~m dessa mancira . 

.O :SR. Air:IO<LJPHO ·I:l'ElRCIAMINI : - As p~·isões rea;liza!àa:s e tra:?Jidas ao. co-
111heci~Illto do IO<mgr1e~o. pe]a pa]a'VTIL idlo fi lms1tre 11ep·resentan'1le do· Dds-· 
tl'icto rFe1deroJ, meu prezado ooUegia e amug>o, Dr . Azevedo 'L ima, encon-
rtra11a:m uma e,.p.Iicação geitosa e ha,b.U , rpo.r pairte do 1dl~gno representant e do 
Esta.do de Mina;s, idi.rector tdlas traibal.·hos id!eiStJa casa. 

H<m1lem iail.nda, IST. iPresidJente., ouvi, oomo to<fu a Oa:ma;ra, a confer eiil -
o!a h umorfü1tica feita pe1o Sr. 1'1tlioano,r IN1alscJimein11J.01, iem u mla h aibli1iidadeí 
sem prur . . . 

(*) Não lfoi rev.tstp pelo orador. 
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o iSR. N!OANOR NASCIMENTO: - Agra1deddo a V . Ex. 
O tSR . .ADoLPHo BEJRGAMINr: - . . . oo<mmuIJJiCllJThd'o a todos nós um quê 

d€ •bonih01IDia, esümulaJdla p.e la ir.o•rJ.iia deoomiente da.s suas palavra.s, da sua 
aJrgumenrt:aição g'eiitosa € pitrt:o111esca. 

10 qu<J é ceict.o, ·po-rérn, Sr. 1Pr€Sid<Jnrte , é que se verificairn, neste inSttante, 
factos de anta g1<aividade, e, no rn·om'enrtn, quem f'icair aidSltric.t() aos que of-
fe'ndem de f.rente a 1ert:tiia. e o espi·rito da iClon!srt:i!t·uJi'çã:o Federal. 

Quamito ãis pr<J.ro.gati'Vas do'S Srs, Deputaidos ·e ã digrui!dJaide desta Casa 
do Pai<lam•ento ·crieto qure ninguem ousará c'ontest\alr estej·aim sendo· vio·latdas 
dia a dia,, .bia;staindo, .par.a a;ccenitu,.a.r o :faict<o, a ci•Pcumstancia de haver o 
P{)dle'!' Ex·e·cuti\"o, por inteTmeldio dos seus deJ.egaxios , iJmp·ed<kto a publica-
ção de ddscur'.sos, pelo orgão de seu d.i'g1110 -e illusbpaJdto 10 Sec1·etario. · 

O 1SR. B!ElRNARDES 1S.01BRINH10. : - Pr1olh:libilcllo <OU i•etar·dado? 
O '8R . ADoLPHo BEJRGAMINI : - J'lrohibi1do. 
o Sl(l. [BEJRNARDEJS S\:JBRINHJO: - Quer dizier que 'e.sises discm1~sos não serão 

mais edit:aJd!os . 
tO 1SR. ADoLPBlo IBERGAMINI: - :Nã:o :me fiz ·enteiIJJder peLo· :no·bre co.llega. 
IÜ ISR. [BEJRNARVEJS ISOBRINH'O: - V. Ex. d:isse: "vro•hibido". Parece, no 

emtarrto·, que ·não -está Pil'lcl<l'1ii'bida a ,publicidade . 
o <SR. AIDOLPH10 BElRGAMINI: - Estlá. o .Str. Azteved.o [.,dm!!j pr'Cl!Leriu, 

·Jrontem, um d.i'scurso., enviia;do ã lrn~1ensa NiaiciJomal e ,publicado ·11() D irtrio 
. do Oongresso. As 'CÓP·iials 1dl€lsse discmns10, cornf.eri!diais peita i:llustire 1° ,Secretario, 
,:foram p·or S.. Ex. rubricMJas, levad!as aos j.orThali!\S ve1s p·ertinos d!e hoint<Jm e 
; marouti1nr01s die hoje; o· Cl€'Il~o,r, sohrep,oll!do~se á ·Mesa da Oa.mara, dos Srs . 
DepumdO's . .. 

O SR . HENRIQUE 'Do,oswoRTH: ~ Ap·oia.do. 
o <SR. ADOLPHO BERQAMINI: - . . . diecla:rou que nãio })ermH'1:i-ria de modo 

algum a rpub.licaç:ã,o d.esses •dfscmis1os; e , para dJemonstreir que não era um 
a.cito 1dd·screciio,na.r1o d·elle.. cens01r, exhiibiu =a. o.rdJem ·escr.i'pta e wsis.ignadia 
r:clo 1° delegado auxiliar, interinto, Dr. Frainc1sco JChrlistovam Caruo•so, irn .. 
peditiva da publicação dos discur.sos, ai111da 1que visados ·pela Mesa t:orln de 
q uailq uer dtas 1C asia!s dJo 1Cong11esso . 

Q SR. HENRIQUE DonswoRTH: - E a publicação ·de discursos nessas con-
dições j;á foi objedo de uma d eliberação do Supremo Tribunal F'ederal. 

O SR. ADoLPHo •BEJRGAMINI: - Pre.cisamente por isso foi que '1:rouxe o 
"Manual d·a Consti.tuição Br.aJSUei'l"a"; d.e Araujo castro, a cuias ifls. 337 se 
transcreve a summula do accordam do Supremo T1"ibunal n. 3.53'ó, .de 6 dJa 
Maio de 914, aresto pr.ovoc.a;{lo pelo immortaJ Ruy Barbosa, que pleiteou, na 
de.fesa elas prerogativas e immunidades parlamentares, a publi.cação dos dis-
cursos que os membros do Parlamento prof1erissem em uma ou outra e.asa 
legislativa. 

A emenda está ass·im concebida : 
"As immunidad·es parlam•entares asseguram ao Deputado ou Se-

nad.or o dire i'1:o de publicaT pela imprensa ·OS seus discursos profed-
dos na Tespectiva ·Camara, onde, quando e c01no lh:e convier, na vd-
gencia do estado de sitio". 

Não só a letra expressa da Constituição como o seu espirita, corno ai.nda 
~ liç:ã0 de todos os mestres no assumpto e tambem a jurisprud<Jncia do m.ais 
alto Tribunal do n o1sso paiz, já conSlagrairam esta juTisp.rudenicia t:ran1qui!la 
e pacifLca, apenas perturbada agora p:elo iPod0'!' Executivo. 

E eu p.engunito, Sr. IP·resiidente, s.i não f ica, vor um aicto de arbit'l'i'O, que 
não tem asse-nto na lei, s u sceptibilizada a CamaTa, cuja Mesa foi tão rude-
mente ma,goada e d esrespeitá da por simples die1egados .do Poder éExecutivo. 
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Formulo esta pergunta, porque, quanto a mirri, si eu desejar a publica· 
"1;ão de discurSIOs que prolfira desta cade i<J:a, bem sei o crum.inho qu~ devo· se-
guir. Não m .e será difficil obter cópia das minhas orttções, faze.J-a8 impri• 
mir em avuls os e eu proprio mandar distribuil-os por toda a cidaide. 

O 1SP. . SIMÕES FILHO: - Mandar' distribuir! E' um pouco perigoso para 
quem o fizer. 

O SR. ADoLPHo BElRGAMINI: - Fal-o-ei eu proprio, para bem cumprir o 
meu dever, ])orque entre os meus dever:es de De putado eis.tã, inclu-ido o de dar 
c.onhecimento aos meus mandantes, ou seja= os meus eleitores, da fórma 
por que me desempienho das minhas attJribuições neBta cadeira, qu-e aperras é 
minha transitoriamente , para bem ser vk á.quelles que pairp. aqui m e 
mandaram. 

O SR. HENRIQUE DonswoRTHj: - O que é de eetranhar é que as respo:;1:as 
aos discursos não publica dos sejam dadas á publicidade. 

O SR. ADoI,PHO BEHGAMINI: ~ Ao contrario .do que se suppõe, sou muito 
cordato ,e muito tole ra nte. Discur\so meu não foi publicado a-ind:a e nunca 
r-eclamei. E' que a providencia não vinha de outro POder; era um collega 
que, por fas ou por nefas, por motivos que me apresentou e que podem estar 
certos n 0 entende r de S. Ex. e e rrados no meu, mas cuja sinc.eriàade, cujo11 
propositos leaes respeito· e acato, nunca formulei uma r-eclarnação, nem por 
tal quero que se tome a s imp.Jes referencia que neste in1stante es;tou fazendo . 
O que não d e;S'ejo, em bem do decoro- do respeito do Poder LegNl!!ativo, é que 
outro Poder, S<eja elle qual fôr, v enha, por fórma tão insolita, Offender a di-
gnida clie e o rpv:estigfo, não só do Legis1ativo,mas até, e principalmente, da 
sua r.Mesa, que ·rubriC:ou e visou os d'iscurs-os, permittindo, portanto, sobera-
namente , a sua publj-CJação pelos orgãos de imprensa desta Capital. 

O SR. HENRIQUE ~)onswoRTH: - Muito bem. 
O Su. ADoLPHo !(3ERGAMINI: - Aim.da, Sr. Presidente, a COIIlstituição é 

oi-fendida, e com ella o !Pode·r Legislativo, no facto .tristemente significativ& 
da decretaçã0 clandei:;tina do estado de sitio na Bahia e em Sergipe, comd 
~tem noticia: prime~1·0, pelos rumores que até aqui chegaram; depois, pelos 
jornrues vindos da queiiies E stados e, por ultimo, pelo Diario Otficial da Bahia. 
de 16 do co.rrente, orgão que es,tampa um telegra=ma assignad:o pelo Minis. 
tr.o Sr. Fe1ix P acheco, d·eclarando que o \Presidente, por decreto de 14, e&· 
tendera a medida de 13xce pç•ão aos Estados da Bahia e Sergipe, 

o Di<lirio OfficiaZ desta cidade, Gapitrul da Republica, que po-r disposdção· 
expressa d e lei, deve publicar, para terem· efficienci-a, :todo$S os actos officiaes 
sile nciou por completo a respeito. Estamo.,, em face de um estado de sdtio 
clandestino. 

Pergunto ainda, Sr. Presidente, si, em pleno funcciona=ento do Poder 
Legislativo, é possível ao Executivo decretar o sitio -em qualquer unidade da 
F ederaçã 0 s em que sejamos ouvidos, sem que •sej,amos consultados, sem que 
nos pronunciemos exprelSsa e catego-ricaimente a it'espeito. 

Entendo- que, em face da J-etra da Constituição- Federal, cujo art. 34 n os 
outorga., privativannente a faculdade de decretar o -estado de sitio, a Lei Ma-
gna foi violada, a inda uma viez, parecendo que ha em tudo o proposito de li-
·berado de se :requintar noe iaictos ·de prepotencia, nos actos de violencia in-
justificavel e que deviam até, politicamente, ser -evitados, f.. bem de- decorQ 
do~ poderes e satisfaç;fo ! op!nlãc; publica 

FaJ.lou--1Se hontem 'e ainda no sabbado tambem que as prisões - e si de· 
veria dizer detenções, porque é a palavra usada pela Carta de 24 de Feverei-
ro não cotnstitue illeg:j.lidade, mesmo que os presos politicos sejam rec.olh\dos 
a estabelecimentos de~tinaa-os a réos de crimes -communs. Já feri o assump-
to. Infelizmente, o di;scuI\So que contém a minha -critica a respeito- não foi 



-85-

publicado. Accentuei que ü proposito co:nstituciC1nal, vedando que os presos 
poUtLcos fossem recolhidc,s a estabelecimentos destinados a réos de crimes 
communs, ·era o de evitar a humilhação. O vocabulo "Jogar'', empregad<l'. 
na Constituição era, Zat1i-.sens1i. Equivalia a dizer o eL>tabelecime;nto, nã;o 
se podendo sustentar que nesta .ou naquella dependencia de um presidio fossei 
toierada a reclusão do de tento po;U.tico, porque, s·i hoje achavaimos :que a Sala 
da Capella da Ca>Sa de C orrecçiLo ,niio era Jogar destinado a réos de .crimes 
coinmuns, amanhã teriamos de entender tambem que outras dependencias 
t!ubalternas, a cosinha, a sentina, a estrebaria não eram Jogares de stinados 
a r!'os de crimes communs e ahi podiam ser recOilhidos jornalistas, püliticos, 
sci·entistas que fossem ·considerados p erig-0sos a.a Gov·erno, ne.°"te momento 
de suspenlSão de .garantias constitucionaies pelo estad.o de sitio. · 

Na conferencia humltrisUca hontem feita, se disse, reproduzindo e ada-
ptando á hypothese o argumento corriqueiro usado frequente.mente :por de-
legados p11epotentes, que bastava coll.ocar-se um distico na prisãD, mudan-
do-lhe o uso, para que ella ficasse co.nvertida .ou em estado maior, como 
a ntigamente se fazia com os officiaoo da Guarda Nacional, ou em gependen-
cia destinada aos detentos politicos . Só c-0mo pilheria se pôde acceitar tal 
argumento. 

Não me demorarei neste ponto, porque, acima da minha palavra, tenho >1. 
de i!lustre juiz, de saudosa memoria, ex~SelJlador, Sr. Coelho e Campos, con-
substanciada no accõr'<ião n. 3 . 613, de 22 de Ag.osto de 1914. 

Tratava-se d e um joven suJ-riograndense ·qÜe muito conheci e grande 
honra tive em privar com e.Jle, meu cc.Jl.1ega de imprensa, José Garcia Marg-
gioco, boie falle ddo. F'õra elle prelSo por suspeita politi<:a e recolhido a uma 
dependencia da Casa de Detençiio. 

O seu advo.gad.o, Sr. Arthuir Silva, beni interp.retando a Constituição, 
como o · ensinara Ruy l3arbc<.sa em outras causas, bateu ás portas do Supre-
mo Tribunal Federal, e impetrou uma ordem de habeas-corpus para que ao 
preso f.osse assegurado o direito que a '.Constituiçã o lhe conferia de ser de-
tido em estabelecime nto. não delSünado a preseis de crimes commu;ns, e o su. 
premo Tribunal, no accórdão que vou .Jer, assim se pronunciou. 

"Habeas-corpus n. 3 . 603 - Paclerlte, ,:osé Garcia il\l[argiocco -
Accórdão: 

Vistds, relatados e discutidos estes autos, delles· consta que :O: 
ci.dadão ATthur Silva impetra uma ordem de habeas-CIJIY'pus em fa-
vor do jornalista Jo>Sé GaTcia" Margiocco, allegando achar-se este há 
mais de vinte d ias, preso e incommunicavel na casa de Detenção, e 
ultimamente (segundo declaração do paciente, interrogado no Tri-
bunal), na sala da .guarda da Repartição Centri'al ·da Policia, de or-
dem do chefe de {Policia, por força do decreto n. 10. 861, de 25 de 
Abril deste anno, detenção em Jo.gair não destinado aos réos de cri-
m e commun, segundo inf.Qrma em seu officio o :Sr . Ministro dü In-
terior. 

Isto posto, e 
Considerando que não cabe h<Lbeas-corpus de ccmstrangimentcf 

cons istente em detenção, no e·stado de sitio; em l.ogar niio destina do 
aos r.éos de crime commum (decreto n. 3.084, de 5 de Novembro de 
1898, artigo 354;; regulamento do Supremo Tribunal Federal artig0 
16, § 2°, n. 2; -

Consider ando que, pela informação dada e m seu officio pefo iM:i-
nisterio do Interior, a detenção do paciente tem J•ogar em .conseq_uen -
cia do citado decTetc, n. 10.861, deste anno, Y.U.o decla rou o estado de 
sitio nest a Capital e nas cOJnarcas vizinhas de Nictheroy e Petropolis ; 
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o SR. B ERNARDES SOBRINHO: - No interesse dos seus cUentes. 
O SR. ADoLPH.q BERÔAM.JNI: >-- Não são meus clientes as vkthnas c11ja 

sorte me interessa. O q.ue me interessa é o respeito á Constituição que, como 
V. 'Ex., jurei defender e c.umprir, ,qua ndo tomei posse da cadeira de Depu· 
tado federal. 

M.as, Sr. Presidente , dizia eu que não precisava provocar outr o aresto da 
Supremo Tribunal. 

Tirago dous deHes . Procedi á leitura de um e vou ler o outro, ai o meu 
nobre collega me pennittir. 

O acc. 3.556, de 10 de Junho de 1914, i n Rev. Sup. Triib. vOil. V fl. 2~. 

Relator, Enéas Galvão - Cotnsagra que: O regimen dos estabelecimentos 
publicos civis ou militares, a q'utl ficam subordinados todos que nelles pC!· 
m~tram ou permanecem, não se ·confund,e absolutamente com a imp~ioão. de 
incommunicabilidade a determinadas pesso1ts ,que nelles se acham, e na IBri· 
gada: Policial o isolamento ou prohibição de communicar tem por fim, apenas, 
aggravar a prisã0 disci·plinar de uma claJSBe d e Jndividu1Q1S pertencentes áquel-
la ,corporação e de todo es.sa não é a situação Ie·gal do paciente. Não se jus-
tificaria mesma a i.ncommunic.abilidade ,do paiciento pelo supposto receio de 
poder e lle concertar piancJs sediciosos oom os se11 s partidarios de revolução 
pois que, em relação a este!§, já teri•a, tambem, o Governo exercido o arbltrlo 
d_a d etenção . 

Não se achaindo o pachmte em p,risão, tomado este vocabulo em sua ge-
nuína accepção, mas simplesmente detido 'POr suspeito de haver se envoivido 
sm um movimento po1itico contra 01 Governo, observado o ~~gimen commum 
da Brigada Policial, nlão se lhe poderá impor com-0 norma de conducta outra 
cousa que ·não seja ai privação de sahir desse estabelecimento. 

Isto 'Posto, o S upr1emo T·ribunal, tomando -0onhecime.nto do pedido concede 
o habeas-coll"pus paru. que cesse a .incommunicaibilWade de que ·se queixa o 
paciente." - Enéas G.al'Lrão. - M. Murtinho. - Olivef!ra Ribeiro . - Oa· 
nuto Saraiva. - Am<wo Oavalcanti - Leoni Rannos. - Andiré Oavalcant·i. 
- P edro Lessa. - Sebastião Lacerda. - G. Natal, con cediam a ordem para 
pôr o paciente em libendaide, •P°'i's re·putavam lnconstituclomal 0 sitio, Ven-
cidos . - Godr:J<fre<'bo 01inha, _ Coelho e Campos. - Ped!ro Mibielli. 

o SR. Bl!lRNAJIIDl!lS SOBRINHO: - E' o caso d e quem? 
O SR. ADoLPHo J3ERGAMINI : - D 0 Sr. Macedq Soares. 
o SR ' BERNARDES SOBRINHO: - E qual f.oi (} resultado? 
O SR. ADoLPHo 'BERGAM.INI: - Não sei, mrus· qua~quer que fosse, seria me· 

nos damn-0so para mim do .que a offewsa aos principios estatuidos na Carta 
de 24 d,e Fevereiro. if/ara l'orra;r á ;?oHcia o dever da vigilancia, não concor-
rerei para o de.screspeito da iC-0nstituição . 

o SR. BERNARDES SOBRIHO<: - V. Ex. que cita tanto Carlos Maximiliano, 
veja o que el1e diz .sobre essa parte, !Carlos !Maximiliano diz que é o unico 
na especi'e. 

o SR. ADOLPHO B!1:ROAMINI: - Equivocou-se, quando o d isee. Outros ha, 
no mesmo sentido, e,, entre el!es ,o que li ha pouco. 

E este accórdo não foi assi.gnado p-0r politicos ou por levianos. Traz a 
assignatura. de ·Elnéas Galvão, Manoel Murtinho, Oliveira Ribeiro, Canut 0 Sa-
raiva, Amaro Oavalcanti, Leoni Ramos, André Cavàlcanti, Pedro L esse., Se. 
basUão Lacerda e Guimarães Natal, iam além, •C-Oncediam a ordem para Pôr 
o paciente em 1ibe.rdaÇ!e, po11que Teputavam inconstitucional 0 eatado ds si-
tio. Em vigor só fo ram vencid-0s os Srs . Godofred-0 C unha, Coelho e !Campos 
e P edro Mibielli. 
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Considerando que a casa de Detenção, orude nté certo tempo este-
ve detido o paciente, é }o.i;ar destinado aos réos de crimes communs, 
e a .sala da g uarda da R epartiçã0 Central ·da J?olicia, ond-o actualm10n-
te se acha o detento, tem tambem por vezes esse destino, o que con-
,travem a .Jettra e espi'rito da Constituição, artigo 8°, §2º, n . 1; 

1Consil'Lerando que, si incommuni·cabi.Ji.dade é por vezes necessa-
ria e consequencia da ·detenção polit.'ca, pôde tambem: ser afrouxada 
si a efficacia da me.dida política pôde substituir independente detiso 
1·igor, desde que as inf·orm·ações supra;ditas não se articule a sua 
necessidade e nem sP- dá a prova de:osa incommunicabilidade, só· 
mente articulada pelo impetrante 

Acco!l'dam, pelo exposto e o mais dos a utos, conceder a ordem 
de habeas-corpus impetrada, para ·que mantida a detenção dv pa-
<Jiente, por eff.eito do dec·reto y._ 10 • .S61 citadu, :seja. ella em Jogar 
não destinado ao.s réos de crime commum e se ja permittida ao pa-
dente a communicabilidade, caso elle a não t€'11ha, guardado e re-
.gimen dçi esta:beiecimento. 

Gustas repartidamente 
Supremo T·ribi...naJ , F1e1den.1, 2·2 de Agosto de 1914 . " 

Assim, o Supremto Tribunal, em 22 de Agosto de 1914, affirmtwa que u. 
detenção de presos politi.cos ·em estabelecimentos destinados a réos de crimes 
communs ou em Jogares onde fosse ·possíve l que detentos por crimes com-
mtms tmnbem estivessem conjunc.tamente, era inconstituciona l o concedia 
i• ordem de ha,beas-corznis e , mais, a ·que a incommunicabiHdade constituía 
uma aggravação que a co.nstituição não permitte. 

o SR. BERNARDES SOBRINHO: - Mas a incommunicabilida:de é caso de 
habeas-corpus? 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Sim. 
o Sn. BERNARDES SOBRINHO: - Discordo de V. Ex. 
o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - V. Ex. não discar.da de mim, diólr,ordlt do 

Supremo Tribunal lílederaJ. 
Vou .Jer .outra vez, pa·ra fazer a vontade ao meu prezado co,llega: 
"Accorda:m, pelo exposto e o mais dos autos, conceder a ordem de ha·· 

beas-corpu8 impetrada, pa.ra que, mantida a detenção do paciente, por effeito 
do decreto n. 10. 861, citado, seja ella em Jogar não destinado aos réos de 
crime commum e seja permitti.da ao paciente a communicabHidade, ca.'lo elle 
a não tenha, .guardado o regim·en do· estabelecime nto" . 

Vou ler ail)-da um o:utr.a accôrG.fw. E·sse, QUe acabo de rcprod:uzir, foi 
relatado pelo egregio Sr. ICC'!elho e Campos, de saudosa m emoria. Assigna-
ram-no tambem, Amaro C'ava'1canti, Canuto Saraiva, Leoni Ran~os, André Ca-
:valcanti. Assigna ram-no, ainda, 'Pedro L essa e Guimarães Natal; estes iam 
além, e concediam a ordem para que o ·pacientie fos~. posto em liberdade, 
iiorque reputavam inco·nstitucional o estado: de siti·o, visto como, apreciadas 
as razões que determina·ram es'Sa medida a excepção, en1Jenc1eram que ena 
collidia com a Jettra, o tex.to e o espírito da Constituição. 

O Sn. ALVARo ROCHA: - Aliás, nã0 era da competencia d.a Supremo Tri-
bunal entrar nessa apreciação. 

O S>... Anor.PHG BERGAMINli - Sô foram vencidos os ministror; Oliveira 
Ribeiro e Godof•redo Cunha. 

o SR' BERNARDES ,S.OBRINHO: - Acho que V. Ex. consegui,ria uma io;rande 
cousa da doutrina nova, si ·conseguisse do Supremo TTi'bunal, agoni, um 
habeas-corpus, baseado na incommunicabiJi.dade por orfane de conspiração. 

O SR. ADoLPHo Bl!JRGAMINI: - Não sei por que devo provocar um outro 
aresto do Supremo Tribunal. 
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Como, em face dos textos claros da lei e da sua, soberana interpertaçã o 
pelo poder compete nte, se pôde ainda pretender justificar actos iguaes aos 
que temos expo·stc:i a esta Ca6a? 

No estabe1ecime nto presidiario conhecido de todos, a Casa de Correcção, 
tlV'ru-am entrada o Dr, Edmundo Bittencourt, directQir do Correio da Manhtl, 
sabidamente doente, homem abalad·o profundamente após a morte de um fl. 
lho varão. e.m quem depositava todas as suas esperanças e que representava 
o seu mais j.ntens.ll affecto pa ternal. Esse homem fÕ! õuscad0 em s ua fazend1>., 
fóra daqui, e trazildo brutalmer.te pa·ru. a Casa de Correcção1. Elncontra-se na 

10ª gaJeTia, fechado, galeria destinada a il'êo!! de crimes "ommuns. 
O Dr , !Paulo Bittencourt, filho do primei.ro, homem enfermo, encontra,-se 

em estado icterico, tambem lá está na galeria, da mesma fõrma fechado e 
t.ambem em Jogar destinado a réo.s de e.rimes communs. 

'O Dr. Mario Rcdrigues, dire<Ctor-substituto do me<sm0 orgão de impren. 
sa, tambem se encontra naquella galeria e debaixo dos mesmos rigoreS. 

Vê-se bem Sr. Presidente, o propnsit0 de vigança contra os diri.gentes 
de um orgãe1 de pubJi.cidado inlfenso ao Governo. Verifica-se o que sempr1> 
disse: dar-1se ao estado de s-itio uma funcçã.o que elle nunca teve em Ioga~ 
algum do mundo e tornal-o um instituto de él'feitos retroa0tiv-01s para per· 
mittir ao Go'Vern0 a:ppld'car castigos e penaS' summar1ssimamente, s·em fõr-
ma nem processo, a<XS seus desaffectos. 

Todcx~ esfos cidadãos estavam na sala da Capella e, de .repente, foram 
removidos para os presídios em ·que ·Se acham absolutamente incommuni· 
caveis. 

1 Na ·sala da Capella encontram-se ainda ·Q Coronel Vivaldi Leite Ribeiro, 
o Sr. Pereira Teixeira e o professor Jusê OitLcica, presos respectivamente, 
Os dous ultimos, no dia 5 e O primeiro no· dia 6 de Julho conente. AJli estão 
igualmente o.s Drs. [Philadelpho de Almeida e Virgílio Beneven u<to, presos 
:n 0 dia 8, e recolhideis t ambem á sala da ICaP'eUa. 

O Dr. Heitor de M·eHo, s ecretar1o do Correio ela Man,hã, estã, nessa mes· 
rna sala desde o dia 9 . 

Oswaldo Costa, um talento de escol, que illustra as cC\lumnas do Correio 
da Manhã, desde o dia 11 está tambem preso incommunicavel naquella sala. 

iHa ainda 11m Sr. l\íapoleão Reis ou Lopes, que foi preso na Bahia e re· 
mettido de bordo directa.:i:nente para a sala da Capelia, onde está desde o dia 19 . 

Contra este cidadão ha uma accusação muito grave . Fôra. á Bahia fa36r 
':Jonferencd·as de propag~nda. anU-revisio11istA ~ fol i5so bastante para que se 
aproveitasse da medida de excepção v.0tada pelo Legislativ.0 , e se o encarce• 
rasse e, posto a. bordo l'le um navi·o, fOISse recolhido a ·este presidio. 

Os Drs. Maiur:iJcio de LaJC81l'da e PauJo de Lacerda •estãio 1pres<)s desde G 
dia 5, antes de dearetaldo •o s·i.tio, e for.aim removidos a 12, da saJia üa C'aipella 
ipara 10/S cuibJ.<culos da enferniar:ia, Oiilde se acham ean promilscuidaKie com ·di-
verso·s se<ntemdados. 

Vimo1s, Sr. (PresidQn<te, em um idos ruccordãos que ai, .que, no fogar onde 
era poSS·lvel se colla~em l'éos de crime commum, o 1S1.11pirem'O' Tribunal Fe-
dera;! en<tend•eu que não ;podia :ficar um de.Udo il1D1Ut~co. 

O Dr. :Macedo Soares, li'oi rmnovldo, a 9, da. sa.la de aulas para o cuMculo 
dtt eillfeI'lmaria, e, ai1m:(a o Dr. Lau:rinda Demgruber, que já foi DepUJtaõo 
federal e é muito comh,ecido meista Casa pela segund!a 'Vez está reooJ-htdo e fe· 
l:Jhaido em um ·CUbicullo da enfermaria. 

Estlvera.m <tambem na Casa da Coll'ecc,:ão os Drs. ~auricio Barbalho 
· Uc11ôa CavaJkanti, .A,Jniu·a'l França, Domingos iBarbosa (:feolizmente não é o 
:nosso querido· 30 'Secre<tdo), Duarte Felix, .AggrLpiruQ INa:ziareth e OS!éas Matta, 
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capitií.o Cavalcanti, estes 1preso.s em N'ictheroy, .:,, JlflTece, já p ici1s·tos em Iiber-
daJde. 

Aà~m desses, hia os caJsas, já, oo.n:hecido.s da IC'amara, das pdsões do iSr . Re-
nato L0ipes, dfil'ecl(;o.r do O JrorrnaZ e do grainde criminallLsta tp.atrkio, Dr. Eva-

risto de Moraes, airnboe soíLtos n'EJISte m-omenC:o . 
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - o 1Sir . Aggri·p1no (Nazareth, tamibem está 

solto. 
o SR . .A!DOLPHO BEROAMINI: ,....., JJá disse i sSIO , 

O SR. NrCANoR (NASCIMENTO: - V. Ex. dá Hoen ça •Paira um aiparte ? V-ossa 
Ex. enumerolll o!s aiocm1dãos do S-u·premo Trihuna! Federal. e vae me obrigar 
a reveileir uma série <'Le acc-ordãio·s sobre os m·esmos -caso1s, contraries á dou~ 
trina q ue Slliltenta. 

O SR . .ADoLPHO iBERGAMINI: - Anteri0ires aos acco·rdã1os que li. 
o SR. NICANOR .NASCIMENTO·: - Anterior:es •e poste!\i(}res·" 
O SR. ADoLPr.ua BERGAMINI: - P ost eriores, não acredito q.ue traga. Eu n ãio 

os conheço. E, Sr. P .r esidente, o a,p·arte do m&-u honrado tcolllega veio reoor· 
dar-me uma aifd'irmação hontem feita v-o.r 1S. Ex . DiSISe então o nobre Depu-
taido, na sua oci.nferienci:a humorLstica, que o 1Sup·remo TribunaJ F ·ederal, em-
bora -os seus membros muito m .erecesoom a B. Ex. 1como a •todos nós, chegara 
ao e:x,tr-em.o de, no mesano 1ca:so, oonce•der ha,beas-corpus a u m g-0vern ador <l.e 
Matt•o; Grosso · .e aio outro, q ue o .pri:me iro contendia. 

Referido assi•m o facto, pareC'e 1que o nosso mai!s a lto Tribuna l de Jus -
tiça, seja uma icasa onde Lillpera a J·eviandade. 

o .SR. NICANOR NASCIMENTO : - Nã;o diss1:1. rubsolu tamen-te IBSO. 
10 SR. ADo·LPHo ·BElRGAMrNr: - Nãio ha taJI ; conheço a hy,pi0ithese, e ·a Ca-

mara vae ver que nãio .tem a sLgn1ficação :que ~he e mp.restou 'O orador de 
hOilltem. 

H a v1a dol'le dufaes <l.esimpedi'dos para julgair a causa. 
O SR. NICANOR N.AsCIMENTO·: - AlilâJs, com0i V . Ex. sabe, são quinze . 
o ISR . ADoLPHO BERGAMINI: - ... ou, antes , o pedido de .habeas-coryiis; 

seis 1pronuIJJciaram-se .pela concessão e seis p•ela denegação . Vi1'tuaJ1mente, 
pelo vo·to de Minerva, o habeas-<xn·pus !foi COij!cedic1o . 

O contendor do victorioso giovernaido·r (lte Miatto Grosso•, .percebendo, velo 
debate, que os outiios seis mLni$l:ros timhaJm oi>inião contrwria, impetrou a 
ordem itambenn, e o!s se~s que havi:aan negado a primeira oom fundamentos 
oru>ostJos, é ibem dle ver, concederam esta segunda ornem de habeas-corpus; 
negaram-n'a. os seis que a ihaviaan ·concedildo ao primeiro im;petrante . Manti-
'Ver am-se, iIJOrs, .tJrndos •coiherentes com a ·pil'Opria opiniãio. 

O BR . . iNrCANOR N.ASIOIMEN'.!10: - 'Com a prOiP<ria p•oJiiti·oa. 
iÜ SR . .ADoLPHO BERGAMINI: - .Com a 1pro:r>ria opinião. Não faça V . Ex . 

esta injuria a o •SUl].:>r emo Ta·ibunal Fedeiirul., taxt<1>wdo-o de poJ.i.tico. 
o !SR. NIOA,NlOO NASCIMENTO: - Não ;ha irujuria a lguma. 
O SR. ADOLPHO HEJRGAMINI: - Mine<rVa, ,po.rtaruta, a.im<la foi quem decidiu. 

O ,presidente não r>oderia dar outro V•oto, 1po,rque o em1Ja.te em :caso de habeas-
corvus se f,racciona em favor do paciente . 

O SR. FRANCISCO iPEI:xJO.To: - Mais 'IJ•ela menos seis desses juizes offen-
de.r·am a Crnnsti•tuição .tão gabaida. 

O 1SR . .Aa:>oLPHo J3ERGAMINI: - Não offenderam a .Constituição taJl, em 
absoluito. 

O SR. FRANcrsoo cPmrxoro: - Então todos o:s .dJoize s1ustentaivam a ·Consti-
tuição? ! 

O 'SR . AiDoLPHo iBERGAMINr: - Perfeitamente; n ã o tenh~ d·uvidas. A di-
vergencia foi no merito da causa, n a a!P'reciação de pr-0vaEO . 
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•O .SR. FRANmsoo iPBixoTo: .- E' lextraiouu1nario. 
o SR. NIOANO'R N ASCIMENTO: - V. Ex. disse •que é só o Congresso, que 

viola a 1Comstitui.ção, aipo-iando o Executi-vo, .que a vi•oJG!, segu.rudo V. Ex . ; 
agora,, est!á mdstra;nklio que o :pro,priv. 1SU1premó !'I1ribun:a l .t ambem viola. 

o ISR. AIDoLPHO SERGAMINI: - Esse aipoio do ICong·l'eSSO, saibe V' Ex. e 
não ignora u1enhum dos col1eigas, é me•ramente poJitiJoo, <p'orq.ue a cada u.m do·9 
De.puta.dos, em •sua cons·cienioia, maxime 10,s _,que sãio juristas, r epugna a a.p -
provação de ce~-.tos a,citos que .es'.:10 em desaccoTdo ·cOl!l1ilJi'leto, não .só com o 
seu p~·otJrio senti<mento·, como 00<m a S'Ua cultura. 

IÜ SR. -NIOANOR NASCIMElNTO: - Não aipoia;d'!Jl , Declaro a V. Ex . ,que estou 
apoiando •Com rubS<Ô~u.ta isegurança juri.diioo e com a ma i<s .segura co,nsci!enci~ 
poli.tica. 

O •SR. AL<OLPHo BElRGAMINr: - Princtpa.lmente com a mais segu ra c:on· 
sci-encia rpoll•iUca e foi o que dem<01nstrou o dis·curso ,por V . Ex . hontem, pro-
ferido, di.sc1u.r'so q ue paz em grandie r ellevo, ruliás se.m n ecessidade para cad<L 
·q.m de nós·, q ue semp.re o acatam:o·s, r espei•tamos e ternos o an•axinlo. 11razer de 
o u'Vil-o·, ,poz em .grande relevo, digo, a sua e.IJJta habilidade e uma tonalida.de 
dJe hU!!Il<D·rismo que fez nã o se ,p·udessem <oonte·r os nBrvos risorios de cada <Jm 
dias que o ouvi·am . 

IÜ SR. NICAN OR NASCIM.ElN'.flO : - .A!té de V . . Ex. 
o •SR. ADOLPHO '.BERGAMINI: - .A,ssirrn, .Sr. Pi·esidente, reiput'.) t er de· 

mom·sbraido que, quando o.s r ep·r esentam:tes do 1Diistricto F e deral, o m eu pre-
zadu amigo e coUega, Sr. A:ãev·edo Lima, e o .hum·ilde orador, c lamam contra 
as a rbitrariedades ·commBtüd01s, fazem ·.no ·com o int.u ito supe.rior de chama r · a 
aittençã o dos !POderes 1 constit uidos, entre elJes o pr1011J,rio E xecutivo, ·para o 
r espeito integral a q·11e te m direito a /CklnsrtHuição da R epubHca . 

Nu.nca mB bati, ·sr. P·residentB, •pe.1o gover-:no de 'home nls ; quero, ai;:ienas, 
o g 1overno das Jeis . 

iDestesto 10 ~·,bi•tdq e ex:cocrn;mungo l;J. tirann1a, e sómente em obediencia a 
est·e f eH:io pro.prio - q'Ue expm1iho a ;todas ~s m itioas, € as res.p eito, mesmo 
que me imvictivem - nã o ,posso siUencia r o meu ,p!'otes'to, niesta 'hora, feit o 
com .ta'IJlto .m:a~ou- ar'Cl.01' e indignação, quando vejo .qu e o Poder E xBcutivo, por 
um dos 'seus a.gentes .13ubalterno'S, se sobr-e·põ•e á Gamara dos D epu tados, com 
o desrespeitair o "v~sto ", qu e a Mes·a desta 16asa ·éto Congrnsso appõe aos dis-
cursos dos re1presenta:ptes do 1:>ovJO., perm1t·ttndo, assi·m, so.beran aim en te, q.ue, 
como um co<l'o.JITario dais immuni•dades ,parlamentares, tB•nho.im toda a divulga-
ção as paí!av.rais dos r epresen'tantes do p'OVO . 

Outro ~ance do ni.emo•raV'eíl dis•ou.rso dJo .p.reck1ro l&der da ·mai·oria qu~. 

fran crument.e, me estonteou, fot o pertinente n.o rec-onhecimento dos Dep·ut a,dos 
que entãio o ~ncomnnod!a,vaim, o Sr, Azeveldo Lima, € 10 humilde orador: 

P.ergu ntou 1S. Ex , por ·que nóis ambos aq•u.i n o1s encomtra mo.s e dBixou 
c laro e Bxpresso qiue nela condescendencia da maiorria. 

10 •SR. NICAINOR N,.i.sO'IMENro : - Não fo i 1bem isso, <foi 1pela ausencia dA 
rancores v0Jrtidari1os. 

O S R. ADoLPHo BElRGAllHNr: - I:Io,uvessem, no momento·, apartado o •circu.lo 
das dellfüerações vavtidp,rii.as .. . 

O rSR . A'.N"l'ONIO IOAfluos: - Não ·dfsse q ue :l'osse v ela condescendencia, m as 
~J<e.l.a vontade da maioria. 

O SR. iFRA.Ncrsoo iP:i;irxoro: - E' isso mesmo . 
O SR. ADoLPHo BEJRGAMINI : - E ' •itsso .m esm·o, - aco.ban1 de aipartear o~ 

nobre·s D epiuitadios - pela vontade da m a i01ria , (Houvess•em apertado o cir-
cu~o . .Sr. Pre.si-de·nte , e ;nós d<ci.us não estairiamos aqui impo·rtuna ndo •Os rdeuses 
do Olym<pu . 



·O SR . ANTONIO GARLo.s : - Ao ·contrarib, V. Ex. , a:té estiá :µres·tando u m 
granide serviçt0., dando ensejo a que os factos 'sejaJin ex;p.1icaJdos e a ·.que evi-
denciemos que não· tem razão na.s aocusações que f1orm1ula. 

O SR. ADoLPHO BERGAMINI : - .S:r. Presidente, como o notavel or ado·r po·-
deirá ·conci!Uar essa affi.rmação de .S. Ex. >eocrn o ter.mm'..'< de seni discurso, onde 
entôa 1hos·annas á '.Rlepublioa? {Confesso que não sei. , 

Então, dou!s "'epreserutaintes· da Cwpital Federal aqui estão pe}a graça, pela 
cornmiseração, 1pela. eomplaice.ncia, pela condescendenoia da. m ak>ria? 

o 1SR. ANTONIO CARLIOS; - !Pela VICIIltrude. 
o SR . A.DOLPHO BERGAMINI: - E a von<t:ade !P01pu1ar onde fica, Sr. ·Presi-

dente? Não foram, po.j.s, os dez mt1 e ta11tos vo.tos, que tive, que 1para aqui 
imie imandaraim.! Não <é a essa votação, ·não é ai°' povo, que devemos, os meus 
<co!Jegas de /ballloada ·e e u, o facto de o .rep.resenital'mos ne.sta Assembléa! 

J'â nem .se gue,,rdam ma,i's as a,pparenotas ! /E vi'Ve~se a RepubU.ca, que ~i

gnifioa so.beiramia do p'Ovo! 
o 1S:R . FRANCISCO PEIXOTO: - o que se disse :foi. ql.Jle não hiou-ve C"5;pir!t,o 

particl:ario. 
O .SR. .AnoLPHo BERGAMINI: - Bem sei, -Sr. !Presidente·, q,ue ha 1co1usa!'I 

q1ue se fazem mas 1Se não dizem. Agora, vae-se Wliém: em um luxio de osten-
taçãJC1 de força e de poderio, se diz que tlou.s Deputado.s da Ca:pital da Re-
,p;u.b.lica, ·estãio dentro da Caim.ara dos Depurtado!s, .porque a :maioria assim o 
entendeu genel'osamente, co·m·p laicen.temente. 

0 'SR . ANTO•NIO ÜARihS: - 0 que se ·diz ;e se r epete - e a.penas não se 
[·epete tend:enciosamente como V. Ex . está que01,endo insinuar - é · que os 
reconhecim~mtos de V. Ex. e do Sr. Azevedo Lima moistra,m que esse espírito 
de rpa.rtidarismo, a que a lludiram, não .tnifluiu tão decisivamente, aHY rec-0nhe.-
cimen.to de ·Pode.re's . 

O .S:R . ADoLIPHO iBlllRGAMINr: - FeUcJtto~m·e, 1Sr . Flresid!ente, por ter fer~1o 
-0 asS'llmpto, ,porque isso p.ro•pol"cionou a recrtif'ica<;}ão do ilil.ustre Zeader . .. 

o SR. FRANCISO() PEIXOTO: - Não é recrti'.f'Lca;çã,o; é o que estJá no dis-
curso . 

IO S'R . ADoLPHo BERGAMINI: - . .. sendo que ainda 1S. Ex . . geitosamenit:e, 
diz que "nãio infJu1'u tão d·ecisiva:!Ilente", de modo que sempre influ'iu .. . 

O SR. ANTONIO CARLlls : - ·N.'lo se pôde negar que influi·u, como. acO'Iltece 
em todas as assembléa:s .porrlticas. 

O .SR . .AlD!OlLPHo BElROAMINr: - E mais: ialém \la rpalav.ra de :S. Ex. para 
mostrrur que sempr·e influiu, temos o fa:cto co-ncr·ecto da e:x!Cilu são de um 
Dep·uitaido eileito, incontestavelmente e l eito e diplomaido" 

O SR. ANTONW .CARIJOJs: - Não fu.i i:sso q ue füsse o 1parecer da Commissão, 
que estudou a maiteria. 

O SR. A.DoLPHo BmRGAMINI: -- Não, S.r . Presidente, diga-'se de uma vez 
.por todas, o DistQ'\iicto F'edera.1 não se .sem,ta a;qui JlO•r 1'aNor ou tol'erancia ! E, 
po.rque fa!Jamos no Dr . Sa1Ies Filho, devo tra:zer a.o conhecime.uto desta Casa 
que S. S. tambem se enco·ntra µreso, a ,despeito de se achar enfermo. 

o \SR. ZOROASTRO ALVARENGA: - Tan·tos enfermos ! 
O 1SR. ADoLPHo BERGAMINI : - E fo-i uma j.unta de co1legas de V . E x. 

quem affirmou q1ue o Dr . Silil1es Fiilho se encontrava doe:n:te .. . 
o 1SR. '.àOIROASTRO ALVARENGA: -, Não estou negando 'º ·fa.oto . 
O SR. ADor..<PHo BERaAMINI: - .. . e q u e neice'ssit ava do•s seis mezes de 

licença, q uie pedir a. 
O SR. F1RANarsco .Pm1x-0To : - O nosso ill:u stre 00ohlega, Dr. ZoQ·-0astro A lva- · 

renga, estava aipenas wdm1i'l'ooo da coinciden cia <le haiver ,tan tos emtermos 
presos . 
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O SR. ADoLPHiO BERG'AMINI: - Não ha rcoirncide:n1cia a'lgwma . •Estamos elll 
uma época ~m •que lav.ra a gri•p'Pe. lia ,pouco·s diais, :ficamos iprivaidos ·do ca-
rinho e do oonvivio do nosso 1° Secretario, :Porque uma grippe ino·P·inadarnente 
o reteve dUJrante .tres •o.u quatro dia:s no Jeito. E me·smo hontem veio rS. Ex. 
á Oamara, ainda com febl'.e, traz·~do [)Or seu grande amo1· a es'ta •Casa, e a os 
seus devieres. 

O tSr. rSahles FJJho estava enformo e uma j.uruta rmedi!ca ass!ru o decdar-0u, 
dizendo que el•le Unha necessida;de de seis mezes de licença p·ara rt:rata.r de sua 
samde. Irrompe o motim de S. Paulo. O Go<Verno chama-o ao serviço . Elle 
com:pa+·eice. Estava prestando seI"viços no 1Corpo «l!e SaJUde, qua,nido é surJ;Jre-
hendido por 'Uma oprisoo, a uma hora da mad.rugada, sendJo immediata:mente 
,reco~hido a 'bo1-dio de um navio, rereio q,ue o Benevente. 

Concluindo, •Sr. iP:Pesidente, dei:x;o consignados os faotos ir~usitivos, que f1a-
graintemente <Vi·olaraim a Oo·nsti'tui(}âo F e d·era1. 

!N'ão .po·sso abanclonar a tribuna sem Eünda uma vez l'eaffirmar o meu 
rprote'sto contra 10 desprestigio desta Casa do Congre.sso velo ;Ex:ecmtivo, que, 
rpor um agente de sua confiança, se ooprepõz â Mesa da :<:'amara, illl:Pecliooo a 
íPUb!icação do.s dfacu.rsos dos &rrS . Deputados, mesmo 1que esserS discursos es-
tejam vi'sados pelo Sr . 1° Secretario. 

O ISR . NICANOR NASCIM•ElN'.!lo: - Perdoe-me. V. Ex. Não ha esse desres-
peito, 'P'O•I'que o discurso do Sr . Azevedo Ltma fot ·puibUcado no Dia.rio do 
Oongress.o, sobre o qual tem acção a Mesa. Qu<aIJJto aos outr1os jornaes, estão 
sujeitos á accão dire'ota da .po.Ji1cia. 

o SR. ADOLPHO BElRGAMINI: ,-- E' um sophisma ... (pausa) - procuQ·.a ou-
itrr-0 termo e não enco~1tro1 ; V. Ex. me perdoe, não lha nelllhrum propo'sito de 
des·1"8S[Jei:tal-o, mas, ap jênas, a;>or amor á verd:ad·e, permiJtJtai-«ne que ·o ·qualifique 
itaJl como a .palavra m ,e vem á bocca - é llLm sophisma gJ'.'o.ssei.ro, 1Sophisma, 
francrunente grossei.ro. 

[f'iO<is então., a tM~·a da Ca.m&a ·não está 1desres;peitada quMJ.do o !seu 
"visto", que l!l'erini1tte a pubH1oação dos discursos do:S Deiputados, :não é obe-
decido por 'l1!ln S'Upplente de policia?! 

o SR. NICANOR lN4SCIMElNTO: - Não·, POI'que o efüeito do "visto" é au-
·thenüca,r 10 discurso; quanto á conveniel1!cia da 1pu:blircação, no.s j 01,naies, isso 
mcumbe á cffil'suJ!'a, 

O ·SR. ADoLPHo BEf!GAMINI: - Vejo 1que tenho de .lêr novamenrtle o que de-
ddiÚ a respei·to o Sil.IJ~remo TribuilaJl . 

O ISR. Ll'lliNRJQUEl lp<>DSWoRTH: "'""7 Hourve tema;>o, atJé, em que DE\putaidos 
•e Senoooces liam, na tl'ibuna, torpicos prohilbidos pela censurai, afim de serem 
ipubUcaidlos nos jornaJeE;, .conjunixl!mente oon1 <OS seus dLsounsos. 

O iSR. NICANoR NASCIMEJNTO: - O no.bre Dleiputado leu a pena;s um accór-
dão, e ha dez em se ntido contrario .. 

O 'SR . .A.DoLPHO •BljlRGAMINI: - Li a;penas um a,ocórdão., voriq·ue .todos o's 
governos respeitaram esse aresto do Su,prema Tribunal @edera·l; e, rn:a.is do 
que isso, rlespeitaro,m as im'l111Ullidades pairlannentares dos '8rs. Deputados e 
Senadores. 

1Sei bem que o "visto" da Mesa Ida C'amara noo ipóde ·obri.gair a •redacção 
de um jornal a \PU'bUcar o discurno; mas, desde .que a Me.sa d'a Camara appoz 
o "vlsto·" no discurso, ·quer dsso diZe·r que o jornal está autorizado a •PU· 
'bH·cal-o . .. 

O .sn . NICANoR Nt.SCIMEN'l'lo: - Ahi é que está o engano de V. Ex. Peço 
a pala vra, 18r . Preside:p.te. 

O SR. ADoLPHo B,ElRGAMINI: - ... co<ino· rdeoorrencio, das immunidades 
parla.mentares. Já o d jsse o accórdão do .Swpremo Tribunal, de 1914, accórdão 
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!respeitado .po.r todos os ,governo.s - todos elles! -; temos vi'Vido em estado 
de sHio quas·i .permrune.n;temen:te, mas essa decisão tem si<io reiweitada sempre 
!Pela ·consideração ao Supremo Tribunal, e ainda ao lPoder L egisla.tiva, 1pel-0:!1 
orgãos do's seius Deputa.dos e Seinaido·res, ex-'Vi d:as immurüdades que ·OS acor-
bertam, no !Pronunciamento dais .suas •01Piniões, em uma e outra Casa dd 
Congiresso . 

Agora, o J:>oder Executivo, sohrep1ondo-s1e !;!, itodas essas p·raticas pa:ci-
ficas, des!"espeita o Ju<iiciairio e o Legiso!altivo, e imipe<ie que a po1pulaçâ;o saJba 
<J que o's seus .repniser.ntantes <iizem na as•semblléa, a fõrma i})or que os seus 
representantes desêl!nipenham os seus deveres e as suas o·brigaçõ.es ! 

O meu protesto ahi fica. Essa quesiã.o de oi'feinsas é muito subjectiva . 
Si '!lãa houver .n1nguern .que se n~pute -ofifen<iido com ·es:sa atUtude, creia 
V . Ex., Sr. Presidente, que o Le·15islativo não !ficaI1á sem prn·testo. Repurto. 
me offendido e {Pr ort:esto •PO•r mi:m e rpela Oamara, ainda que a sua maio0°ria me 
nãio acompanhle. (Muito bem; miiito beirn) . · ' 

O Sr. Presidente: - O nohre Del})utado .par:ece náoO •ter razão, na recla-
mação que faz a respeito <ie lllão s·erem pubili'Caldos os d·is·cumsos, aqui pronun· 
cia dos, em oq,uaesquil<r oultros orgãos, que nã o seja o de'stin rudJo á .puibli1cação dos 
t ra balihos da Oarnara, que é •o Diario d.o Congresso. 

O.s d:iscrursos 'Visados pela Mesa, ficrum, .com -0 visto, authientkaxl.os para 
que 10 Diario do Congresso -os in'Sira, e pos sa, as•sim, f01inecer cópia s a uthen-
.tica!s aos <iemais jornaes que •OIS queiram edttar. 

A acção da .Mesa ·nâo ·vae ruté ao pOlllto <ie obrigar a ,p ubJicação ou a. im· 
él)edhl-a, ·em quaegquer orgãos ida impren11a, que não estão, como está o Diario 
do Congresso, sob a fiscalização da C'aimara. 

Está finda a ho0ra idestina<ia. ao e~pediente . 

.SES\S.ÃJO D'E 29 ,DE JULHO 

O Sr. Annihal Freire (*) (pela ordem): - Sr. Pn~sidente, na hora da 
;provaçã;o, a oamara. cumpriu seu dever ,su,p,remo e não se quedou na inercia, 
nem se dillni;rmiu na dup.Jic:Ldade . 

No instarnte ·decisivo <ia. vi0oto.ria, q1Ua!lldo atroam os clarins e fu~gem os 
sões 1da con'.fiança e da ailegria, as affh1mações da nossa !l'·i1delidade ás '.Lnsti-
t uições republicanas 1se reruffirm•am, envoltas na mais commovida. admiraçãB 
pelos valoroso.s legionarios, que restiltuiram a paz á NoaiçáQ e integraram a 
iRepublica na ordem. (Muito be?n). Para honra da illo.ssa ·cultura, para ·renome 
da nossa dignidade oivj.ca, não houv·e crio friagioo: da lurta, uma voz de res• 
,iponsabiJidade que se a;Heaiss.e ,para ex.plicar, siq·u er, os movefs ·e tendencia.s 
desse monstruoso .15'0Jrpe de sedição·, <ie deisvario e •l101u our·a . E, p.ara malfl re-
saltar o seu ,crime, os rebeldes fo·ran:n esco·lher, íJara ic:enitro de sua acçâJo, o 
glori,oso IS. ,Pruuílo, Uab,oratorio com·p[eto <Ia:s energias nossa.s, as mais vi'Vazes, 
forja Olllde se caldea a. raça idos bandeirantes dndomitios, re·ducto do liberalis-
mo reipubJ.icano, magestoso iScenario, em q u e se desenvolve a nossa actividade 
industrial so•b todos os seus s·alutares asP·ectos, centro de cuilotura e civismo 
a:deanitado, S. Paulo, que '!leu á RepuhJi.ca tres grandes presidentes civis e, 
ainda agora, pela voz 'Ide um mestre, o n obre leailer de s ua ba!l'oada, µrocura 
cooperar comnooco na obra da l"emodela.ção oon srtiltu.oiüna1, ape:r:feiçoallldo a 

(*) Não foi re'Vi•sto :i>~o O·rador. 
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nossa, Ca.rta magna em 001nf-0rmida.de com as •Hções da do11>trina, ais suggestões 
.ao presente e os ideaes do futuro . 

Mas, não faltou a S. Pau.J.o, neste ref,rega atormentada, a a.s'sistentir. so1i· 
cita, altam.eiira e desinteressai!o, de •seus irmãos. Podem ois, com ufania, pro· 
c lamar que a umidade nacional nãio S"e 'l"om·peu, nem se romperá jámais. 
(Apoiados) . 

E' no des ttno commum ·que se1laun as mais bellas alJ.ianças, espa.:l·hando, 
depois, ·pelo mundo a sem-enteira dos sernti.rnentos sadios. E no irns tante em que 
!Perigava a sua sorte, S. Paulo sentiu a:irulpitar a a1ma, ne.ic~c1nal, !))elo seu ful· 
gor, ·pela sua .tradição, ioda el!Ja vibrante de oonco·rdia e de justiça . 

. Os 01""0,dores que, na memo:ravel sessão desta Oasa, .reViv.era,m, em :tiraços 
fulgidos, a .gr~ndeza das em-0ções collectivas, qure se inspiram e buscam 0 in· 
finito, .irwo·cando a's razões divinas, q.ua nd•o as razões h 'llllnamas parecem sos · 
sobrar sob a fatailidade dos aicon.tecimeritos; os urn1d•ones dessa sessão memo-
TaJVel, s ouberam não co•rufundir as claisses airm.rudas oom os elementos suhver-
\siv101s, que lihes des.fi.guram a missão. (Muito be1n). O E..""<e.rci!to, q.ue penetr ou 
na cap·i•tal ,c1e .S . PauJ•o, para restaurar ·o domimio da <1egal1kliade , é o lIIJOOm~ 

Exercito ·varoniJ de Ita1'3.Jré •e da Armação . (M·tiito bem), é o mesmo EJrercito 
valoroso e c onstruct-or que, incarnado em Fior.iano., peran.iit:tiu que não se 
interrompesse, sO'b o ful g'or da ~ctoria dia revol.t:a de ISetemhro, a supremacia 
da co11scienoia civi·l (muito bem), e., mais ta1·de, na del'esa da aiutoridade consti-
tucional, reacceinde u-se de glori<i,s e nimbo·u -se de luz, immolad•01 com Ma-
chado Bit t·encourt ao furor de e•pi!ept1co1des armados . (JJiuito bmn) . 

E s.te ·é o E xercito 1cor1'st'!'llctor, que aibre o carrninho da vida, emquanto os 
out ros elementlO<s disso~ventes •Preparam o cami•nho da mo.rte; este ê o E xer· 
ci'to que se 1nterna nas esoo-las de aiJ.)·erfeiçoa,mento e s·e instrue na technim 
militar, de que, ainda ago.ra mesmo t iv.emos um exemp~o sur,prehendmllte 110 
maravtlho•so :feito do ljo.nt'e.m, em que .a. !Pericia ·dos nosso's .cabvs ·de g;uerrtt 
irivalisc .. u com ~ dos mais celebres do mundo (mui-to bem,), em .que s-e 'I>Oll'de 
restaurar a ordem com uma série de m .edidas de p nwdencia, que re·velam a 
m ais ampla visão dos •iillteresses c.o.Uectivoo . 

. Eis por ·que, .Sr. PJ'e'sidente, a Cam.a."a do0s Deputad·os vibra neste in:rt>a,ntc, 
acompanha ndo os votos d-O nabre leader da maior,ja, que, soub.e nesta oonjun-
ctura .ser 10 varoni.J e energioo desceml.'elllte <la raça dos .A!ndraida:s, (M11.ito bern). 

Não desanimamos nem desfalleoem:e>s, um me>mento, no nosso esforço de 
1reco111!'.ltrucção . 1São sempre •ep•hemeras as victoria}s peia s.imp1~s fo·rça. A tra -
dição nos r~pete o e ns1•n a.mento de Na p rnleão., traduzido JLa mais ,de um seculo. 
O grande dominador, sob as frondes de> caSJtello de F1onitainebleau, depois da 
cainpanha a Russia, di~a. a !Fontaines., na previsão do .seu info,rtunio: "Não 
sabes o q.ue mails me admira na mundo? E' a impotencia da fcr.rça materi.e.l, 
p'01!'q ue seimir>re o sabre Sláe veincido ,pela id1éa" . (Miiíto bem). 

Na aHernait1'Va, 1Sr. l"res.idente, entre os p!'onundamentos renovados e a 
ge.r3.Jlltia da oa:.dem, t~remos ·de sa'hir d·esta situaç.ão, sob pena de sossobrar· 
mos. IE essa .c-bra rep~ra.Q,cira .ha de 'se fazer dentro da oI'dem ju:rldloa (Miii t o 
bern.), aos cla rõ·es dos ;:P'rincipi-os superi-ores, que dirigem os po·vo:s ci'ViMZados 
e de cultura, empenhad·ps em se pro.nuncimrern contra as su1perfectações e em-
bustes da demagogia faoc-iosa (rn·wito bern) . 

íNão errnu o Par~aµiento ua R epub.lica contl'iamido na dignidade e na in-
tekeza do !seu supremo deposLtarlo, o iUust'l"e e •hom."lado brasileiTo que diri~ 

os destinos da N:açã-0, o Sr. Presidente Arthur Bernardes . (Miiito bem), A 
sua intrepidez na defesa de,s :prerogativas do ·seu oargo despeI,tJOu emu1aç.ifos, 
que •nos exal~m, e e ncorutrou coarnjuvações, q,ue nos fortaJle·cem na c-onscien• 
eia d~s n·ossos devere:s. 
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MailS uma vez, a 'll!nidade mor& de nossa J>.aitria não se romipeu. P.ro-
falsas s ejam dadas aios que a ·p~·eservairaJm deste ,golpe. 

Oon@Il!litalemo·-nos, 1ST·S. D12!..Ull'tados, com ressa imJaill.te&tl'.~ç'ão v,ivaz da 
nossa fé , da mossa cond'iança, nos destinos do re gímen, mairuirfootação de vita-
Jidade, dio nobreza e de civismo, que, se soube ser ser.ena ll{L adversidads, será 
j u'sta , .ponderada, crite riosa e ce.rta na viatocia . (Muito: bem; 'muito bem. 
Palmas. O orador é vivat1nei•te cumpr!iml.~ntaào) . 

O Sr. Eurico Valle (pela orà.e.m) (*): - Sr. Prnsirdente, ,peço a .pal~vvra 
com profunda emoção. Neste mixto de aJeg.rias e de tristezas, de que se aoha 
1pc;ssuida .e ·envo.Lta, naste momento, a ·alma brasileka, ora es•t uam.do de .ent hu-
siasm o e de delkantes appla.usos ás t.ro[las :fieis e :l~gaies, que souberam de-· 
fender a R;epulYUca, saJvando o brio rdo B rasil do vfüpendio e da deshJorura, 
ora emooronando-se e cumpungindo-se ante a morte dos que !tombaram na 
luta, vfürantes de IJatI1iotismo, explendentes de dig.ni'wde' e aureolaéLo•s .pel•Oi 
eterno hriiho do heroísmo; neste mti:xJto de enthulsiaSino e de rtri.s teza, sente-se 
que alguma cousa de m.uito alto, de muirt:o elevaido, de muito ·rn<l'bre e de fecun-
dos resll'Ltad!os m·Oiraes se está p·assando na cons·cienci,a, braisiUei1ra.. 

E' que o .nosso patriotismo .se apura e se alçaipr:ema deante do granfüoso 
e~pectaoulo que se veri:ffoou ~ se verifica <?111 toda a N\a.çãJO,, perante este 
oa.nvergente ;i:novimento de todas as nossas ener.gias e das mossas freimas na 
dd esa mais eloquen•te da nosso, unidade naciom.aa, movimento que era tido 
rpelos [)essi.mistas e de[iroiti'stas oomo ·imipossivel, qllle' foi •sunprehendente para 
os sce1>1Ucos, mas que era de esperar, que era oevto, que era irndefectiivel, que 
era .fatail para aqrue1les il>rasileiros ·que sabem onde está a ifibra na qual vibram 
a honra, a d'irmeza, a d!ig.nidooe, a va}ent1a, a bravura, a vdta!lidade dia nossa 
nacho:nai!idade. (Muito bem). 

E' que, senhores, nós no!s sentimos cada vez mais honira,dos de sermos 
brasileiros, ante o exemplo que ruJ's deram os legalistas e ante a grandilo-
querrcia do seu sa.criflilcio, e deante do fervor oom que souberam demonstrar a 
IJO/do o' mundo como é bella, como é g.Ny.ndiosa e dllimitaidia a abdtcação brasi-
leira, quando ao serviÇO de uma causa de íhonra . 

ffil' ainda Str. P["esidente, rpO'Tque amrte a. l:lelleza mm1a.:t de ·tantos gestos 
nobres, de itam.te, d'i.rmeza de anitno, de rtanta ooragem 'Civi:oa, de tanta pres-
teza ip.ara a auta, de tanta P·ro.mp.tiidão .para a mol'lte, de tanta rteme.ridade ante 
oo maiores perigos, Ç1J.da vez mais nos orguLham()s de te.r nasctc1o nesta bem-
dita terra, e .pzyrque no.s =gutfüamos., ·cada vez m.aiis, da •nossa filiação, cada 
V·ez mais qu€'I'emos e amwrnos a nossa Patria. (Muito bem). 

E' que, ;Sr. P.residerute, •() sentimento nacional, este sentimento da nossa 
g randeza, O.ai •nossa integração, da nossa uniã<l', munoa m0,!Íls se acrisolou, já-
m ais .tanito se inteinJsifilioou e em tempo al,gum mai<s se e'levou, como nesta. hora. 
(Muito bmn). 

Sfrn, S ·r. iP.residente, sim, senhores deput&.d.os, rpor que é, ;p.recrso que 
saibrumos vê!I' cri.estes faotors lll'tuosos e ver.gCl'Ilhe>sos, não sómente o que pôde 
escorrre·r de indig.no, ·de baixo e de inlfame da sua viscosidade, mas tamibem o 
que deLle's se levairuta em nobreza e edtificação ! 

'Ü SR. ANTONLO !CARLOS: - Multo bem 
O 1SR. EuRioo VALLlil: - A baix~a. a ignominia, a. vHleza, a covardia, a 

perfidia, a i·nf·aimia dos sedtciosos, que ·p.rocurararn oonvulcionar ·quasi todo o 
!BrasH, no afan de mata,r, de ·assais•sinar, de anarcbizar, de anniqui:J61I' as nossal! 
energias, de depredar, de ro111•bar, k:ito, !Sr. Presidente, ficat'lá apenas como 

( *) Não foi revisto pelo o·rador. 
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uma !]Jas'sagem epheme·ra da nossa vida, como um!EI. pagina triste e vergo1I1ho;;a 
d·a nossa his•tloria. Mas, rsr. Presidente, o bri.1ho dos legalh s tas, o •brLl.ho da" 
queJles que SCJJUberam ba·ter-se, esse bri1ho apo,garlá a nossa vergonha, esse 
brilho espancará todas e'ssas sombras, destrui.riã •essas manchas e nos redirnlra 
dessa va.glna ignominio:sa ante a eternidade e a gloria . 

.o SR. rGEORGINO AVELINO: - Muilto •bem: 
O SR. EuRroo VQLLEJ: - Sr. Presidente, não digo isto como uma simple~ 

iphrase. E' uma ·realidade pal.paJVel, uma rea'.Hdade ta ngível; o Brasi.J, nesta 
:ho·ra, neste m.omerutio, .r€ialmente demonstrou que é verdadei-ramente um só 
C-Oll'IPO e que é verdadeiramente uma só alma e que >é uma nação, uma ·µa·uria, 
onde os senrtimentooS de honra, de leall.dade e de d.iginidade s·ão os mais bellos 
e o.s mais rpre21ados :pr€di,cado1s d€ seu lf'wl.gu.rante patrimonio. <.Mui to 'be·m) . 

EJLs, Sr. Pres·id.ente, po·r>que em M!Il'te da bancada po,ra€nse, tão amgus-
tiada, itão do!-O;rida, rtão magoada nes te mamenrto, moas orgulhosa 1pelo deste. 
mo.r e pela ex,i..Ni.oroonarla coragerr" com que soubemos d&ender a no!!'8a 
honra - ·eis !P.O·rqtLe eu me co.n.grat.u.lo, neste inistarute, •com. a Gamara dos 
Srs. Deputados, ·oo.m o '8r. íE»residente da Republica, Dr. Arthu1· Bernardes, 
que ha de ser selJJll}re umt!. d.as fulgidais g l-O'ri·as de nossras .tradições nacionae's, 
com 'OS Gove;rnado•res dos Estado~, tão me<rec.eiclo-r;;s da noos.a admiração E> 

respei-to, ooon o 1Sir. Carlos de Cam!]Jos, t ão heroko na 'sua b~·avura, com as 
noasas forças <lo Exercito e da Marinha, tão valentes no cumprimento dos 
seus deveres, oom as furç;as poJiciaes dos Estados, rtão di.gnas nas 'suas nobres 
.atrtitudes, com a nação, com rtodo o ;povo brasileiro, !]Jeilo restabeilecimento &l. 
paz em no•sso paiz. E de envO!lta em estas oong.ratulações, faço vo•tos airdentes 
de minha alma .para qt~e, de uma vez para sempre, reentremos no trabalho e 
a µrosµeddade, na !]JrO\\?peridade dos caimJP.OS, das of>f'icinas, d·ae cidades e dos 
:por.tos e que, de uma iyez para S·errupre, todos O·S •bra.sileiro.s se C-OmlP'enetrem 
de que, deste momento jlm di&nte, .:lepois de .taruba sangue derramQdo, para que 
sejõ!,mos dignos deste ~orne, d~emos s·em,pre encaminhar-nos, levado-; p€1as 
paixõe,s mais nobre!I-, pe-11. paixãe dt. ord6m, da t!egalldade, d.a justiça e drt paz, 
para a g.randeza do dea<tino do Bra'sil. 

O Sr. José Bonifacio : (pela ordem) (nvovillnento de attenç"áo) - Sr. 
!Presidente, a emoçãio di:i que está poss uid·a a Camara dos D eputados, nesta 
hora memoravel em que se solemnisa a victoria da .l€i, o triump•ho complet o 
da Constituição, é das rpais justas na s ua alegria intensíssima e refle.cte bem 
expressivament€ o que vae na alma. e na coração d., cada brasileiro sinc0-
ramente devotado ao seu paiz . 

Vibraram ha pouco.s dias, de nor te a sul, de o·este a leste, em tun patrio-
tismo sadfo e fort€ as vozes de apoi.o á legalidade, ao governo constituído na 
repulsa a°'8 que em um affrontoso crime contra a nacionalidade, investiram, 
sem rum 0 e sem ideal, co.ntra a honra e a dignidade. da Republica. 

E nessa successão .continua e ininterrupta de manifestação de solidari~ 

da.de toda a nação, unid.a e cohesa, brilhante, subllme e grandiosa, affirmavii 
sua fé !nabalavel pelo !'e.gime.n ·(muito betrn.), confiante na acção esclarecida 
a-o ch€fe do Governo, o se nhor Presidente da R epublica, confiante na leal 
dad·e das forças armadGl,l'J, de terra e mar, a cufo patriotismo está entregu~ 
a defesa da ordem, quer dizer a defesa da propria vida da Republica, con-
fia.nte no va'or das miliçias policiaes dos Estados que no campo da luta da -
va m o seu sangue em hplocausto á ordem e á vida d.as instituições fundadas 
pelos benemeritos do 15 de Novembro de 1889. (Mwito bem). 

E ninguem esmorecia, e todos, cada vez mais, accentuavam a !tua reso-
lução firme e acenidraida, e por toda a parte surgiam os batalhões patrioti-
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cos que em um lindo m 0ovimento de civismo, irmanados pelo- m.esmo ideal, 
uni;;idos pela mesma crença, combatiam pelo ·bwn nome do Brasil, rechassando 
aquelles que procuravam desacredita;l-o. (Muito bem.; apoiados.) 

Era a propria. Naçã0 que se er.guia, ,que se erguia, não, .Sr. Presidente, 
porque erguida sempre ella está (apoia<fo.s-, mitito bem); era a Nação que. 
dominava soberanamente, castigando e execrando aquelles que aba'Ildonando 
os ultimos re·squicios d e sentimento pela. mãe commum, generosa e terna, a 
Patria Brasileira, contra ella, em pleno coração, vibravam , pedida e trai-
çoeiramente, penetrante e· doloroso golpe. (Muito bem ) . 

Senhores, o momento. não é de re taliações; o momento é, be.rn. ao cun-
trario, de congratulaçõ·es enthus iastica.s, fervorosas, sinceras com toda a alma . 
nacfona l, cqm toda a nação brasileira. Mas a nação está p ersonificada no 
seu gover .no, no honrado Sr. President;, <la R epu1blica ... 

O SR. THIEJRS CARDoso: - O consolidador da. unidade .naciona1. 
o SR. JosE' BoNIFAOIO: - . . . no emLnente compatri.ota que, aesta ve2, 

como. da~ .outras cm quE. e!Jtcv1> env-0lvid<CJ nos embates politlcos, deu prova~ 
irrecusaveis·, .as m ais completas, de seu desassombro de sua intrepidez; e de 
seu patriotismo indefoso (muito bem, apoiado.s). Congratulações sejam diri-
gidas ao honrado Che·fe do Governo; congratulações sejam dirigidas tambero 
ao glc,rioso Exercito Nacional. Nacional, s.im, Sr. P residente, elle o demons-
trou ainda agora, porque pugnou pela unLda de da Patria R epublicana, n a -
cional pela Constituição que lhe de u esse caracter .e pelos sentim entos quu 
o dominam . Congratulações á gloriosa Armada Nacional, que, pOF egual, 
patenteou o -~ eu al·to e nobre civismo, honrando as suas tra dições de reful-
gente brilho. (Mmto bem). Ulm e outra ·n ão esqu eceram os se,us grandes 
vult·os . O Exercito não esquecerá jamais as glorias de Caxias, os louros im-
marcessiveis de Osori·o e Andrade Neves, de PolydÓro, d·e Goa:ne.s Garn~liro, o 
1her·óe da Lapa, no P arâná, desses e de tantos outros modelo·s de discip!i.na 
e de patriotismo que com sua espada em prol da lei e ·d·a -orde.m escreveram 
na historia do BrasH paginas de edificante beHeza. (Apoiados) . A Marinha, 
senh:o·res, não olvidou, e jamais olvidará o vulto heroico de seu chefe , o 
grande Barr.aso, cujos einsinamento.s no .cumprimento do dever a hi es-tão· in-
filtrados, oomo uma seiva beimdita , no espírito da nossa brilhante officialida -
de, o imm.ortal Barroso, que p.or si só, pelo seu garbo, por sua disciplina, pela 
sua heroicidade, como que .synthetisa todas as excelsas glorias da nosisa Ar-
mada . (Muito bB1n, apoiados). 

Nesta. h ora de justos enthusiasmos, eu me ' congratulo, com essas. corpora-
ções nacionaes, .com as forças do<J Estados, valorosas· e di.gnas, prestando a in-
da um .culto a esse con.sor.cfo rulmlravel, a. esstc. i;o!idtLriedw'.1<!<, ·que tanto er1· 
canta, de todos os Estados em prol da Patrla Republicana, ·nessa indissolubi-
lidaJCle de é l0os que cada rvez mais se estreitatn e se prend0m uns aos outros, 
de mod.o a assegurat", futuro em fóra, a glo.rio:;a nacionalidade brasileira. 
(Apoiados caJ01·osos). 

Está de pé, numa r ealidade prestigiosa, o ideal dos fundadores do Bra-
sil. A unidade nacional .. ~ um facto, de·sejadu, defendido, acariciadü, e.rn. um 
profundo sentimento de abso-luta solidariedade, por todos ·os brasileiros . (M1ii-
tCJ bem, apoiados). 

Sr. :Presidente, sem diminuir a colla bora'Ção de n enhum dos nOflsos E s-
tados de nenhum dos nossos Presid enteii e Governad.ores, cuja acção só me-
rece encomios e •lovou:res, quero. fazer mna. referencia especiaiI á nossa que-
rida Minas Geraes. 

Minas está sempre sincera e affoctuosamente devotada ao progresso, ao 
beni estar, á ·felicidade dos so·.Ls .co-irmãos da federação brasileira; Minas 
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quer sempre e a cima d•e tudo a sua .perfeita umao .para a grane}eza da R e. 
.publica . Esta é a sua orientação. (Apoiados, muito bem) . 

Se ja-me ,permittido !rnste momento, solidaria que sou com o bello e ex-
traordinario '];lrogramma do preclaro Presidente d 0 Estado de Minas Gerau~, 

allud!r eapec1almente ~ attltude desse notave1 b1•asilelro pr(>Stando uma ho-
menagem ao illustre Dr. Raul Soares , (Muitr; bem} . 

.Sr. Presidente ha poucos dias •quanào S. Ex. prompta e rapidamente, 
prcwidenciava sobre a tela :pwra São Paulo do ba talhão p·oliicial •a fim de co-
operai· na d efooa da le galida de, <>rganizava-se e, batalhão patriotico de BellO 
Horizonte e lhe f-o! s olicitado o ·nome com que devia, se apreseil't.ar essa pha-
la·nge -de 'bravos . 

O illustre ;?residente de Minas, na sua visã0 clara d[!.:'! cousas . . . 
O Sn. ANToNro ICAnLos: - De toda 'á patria 'brasilci·!'a. 
O .Sn. Josm' BoNIFAcm: - ... num largt- " p·a.tnotlcc> tl.esco·rtín11< :perce-

beu desde logo que si a repressão a esse movimento srubversivo seri-a coroa-
da por '.!11agnifica vict-oria, necessario era .deixar como liçã0 desse facto ai· 
gu.rna couaa fe-ita, e na resposta â. cana em que lhe foi pedid-o· o nome para 
o batalhão, declarou que conviria lançar-se a 'base .para uma c>bra mais vasta, 
&. tundação da "Cruzada Republicana", que tivesse pO!r fim defender a nossa 
civilização, manter as noss:o.s tradições de civismo desenxovalhar a Republica 
e sobretudo nol::ilitar a vida publica no Brasil. Com este 'brad-o· eloquente e 
expressivo foi fund&.da ·a Cruzada Republicana e se.guindo este ·rumo, n este 
discurso congratulatorio, farei um appell°' á reamara dos Deputados que r e-
presenta o povo brasileiro para que caida . um de nõs, no municiplo que dire-
ctarnente ·1·epresenta -01u no Estad-0 ·de .que é m.andatario nesta casa, hrnve 
junto de seus compattjotas a idêa dessa Cruzada com o .prorgram ma salutar e 
magnifico 'de> honrado Presidl!nt e de Mina;s Geraes. (Apoiados, muito bem.) 

Senhores, dou 'Por findas as m inhas palavras reaffirmando o pensamen-
~" ,aaquellal!> oom que .tenni1M1, ha poncos dias, o éUscurso so.bre a Confedera• 
ção do Equador: "prE\cisaimos tod"Os jurar que empenharemos nossos esfor• 
ços pel0 imperio absoluto da lei, pela ordem e pel-0s sagrados inter.esses da 
iPatria Republicana. (lkfuito beom; miiito bem. Pa<Ttmas no recinto e n,a,s gale-
rias. A.pplau.sos ca,ZorO'l/OS. O oraàJor ~ awmp.rVm.entaào por seu;.<; coilegas) . 

O Sr . .Tuvenal Larpartine: (pekL ordem) (*) - Sr, Pr·esidente, em nome 
do Rio Gr.an.de do iNoll't<e, de cuja ·bancada tenho a honra de ser o lea,àer, nes-
ta Casa, venho c.ongratular-m .e com a nação, pelo restabelecimento da paz 
em S. iPaulo, que assisti ui, surprezo, durante longos e dolorosos. dias, o ru id 9 
de suas fabriç_!Ls e ac·pvidade creadora do iSeu ·povo substitu Ldos pelo t r oar 
mortifern do canhã.c; e pela furia destruidora de uma luta fraticida·. 

Desde a primeira hora, Sr . Presidente, o meu Estado, com as demais 
unidad:és da Fede ração Br·ãsileira, collocou-se moral e materialmente ao lado 
d-0s poderes constituidqs da Republica! 

E•sse aipoio, que 1São P aiulo .r·eceb eu de seus irmãos, foi certamente, um 
conforto p.ara aqUJelle gloriO.So Estado e uma demonstração viva da unidade 
consdente da noss·a nacio·nalidade. 

O 'Brasil atra vessa, nesta hora., um momento d ecisivo para o seu pro-
gressor. 

Precisamos afastarr a nossa nacionalidade desse terreno vacil!ante das 
a gitações criminosas qµe nos envergonham e nos avilta;m, , perante as nações 
cultas do Unive rso . 

(*) Não foi rev isto pelo orador. 
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Unam o-nos, rpois, to&os nós, em torno de um só pensam·ento; o de tra-
balhar para elevar o nivel da nossa ;patria, até atti'ngkmos 0 grão maximo 
a que já -0hegaram as nações zeaders do Universo. 

NecessitMnos, ·para isso, dar o primeiro passo: o do respeito e acatamen-
to ás leis e á Cons·tituição, o de não termos sinão umã moral, quer para nos-
sGls actos da vida privada quer para os da nossa vida politica. 

Elevemos ;JJem a.ito os nossos corações para a imagem .da patria unida 
ç, respeitada e juremo·s 1Jodos honrai-a, dignificando o mamdato .que r ecebemos 
do povo brasileiro. 

Em nome, pt1is, do Rio Gr.ande do Norte, que em ·nenhum instante dei-
xou de estar fra ncamente ao lado do .Sr. Presidente da Republica, que nesta 
hora representa o proprio es.pirito da unidade nacional, eu me congratulo · 
com a victoria da lei eontra a desordem. (Miiito bem; miiito bem . O ora-
dor é mimprim,entadO) . 

O Sr. Domingos Barbosa: (pela orde?'li) - Sr. Presidente, quando 
irr-0mpeu, ·em .São Paulo, esse odioso motim de quartel, que surgiu s·em ne-
nhum. ideal ;nem nenhuma finalidade confessavel; que se alliou á tradição, 
que se conluiou .com estrangeiros in gratos á hospitalidade generosa que lhes 
demos ; que se affirmou, só e só, pela violencia e pelas depredações, para 
terminar, como virtualmente já terminou, cr-ia mais covarde e ipnsilanime da:;i 
fugas, sem gloria nenhuma para os vencidos; ponque essa cabe inteira aos 
vencedores, - logo o Maranhão, pe.la voz autorizada do eminente Presidente 
Goàofredo Vianna, trouxe ao 1p['ecl:ar-0 Presidente IArthur Bernarües a in-
suspaltavel segurança da nossa integral, da nossa absoluta, da nossa inque-
brantavel solidariedade. E, .quando, Sr. Presidente, a 9 do corrente, celebro:.i 
esta Oamara uma das mais memoraveis sessões que o iParlament0 Brasi1elro 
tem realiza:do e na qual a a lma brasileira palpitou dentro desse recinto em 
uma alta, exp.r'essiva e eloquente vihração de civismo, coube ao honrado lea-
der da minha bancada reiterar e ratificar essa solidariedade, devida ao Go-
verno da Hepublica por todos o•s bons brasileiros, por todos os 'brasileiros 
dignos de o serem. 

Não é m'\litO, pois, Sr. Presidente, que nesta hora magna, nesta hora ern 
que a alma ·nacional, até h~ntem genuf!.exa, para uma Icmga e anciada prece, 
se ergue para uma commovida. acção de graças, venha o mais humilde re-
preisente.nte da m·inha terra .(não apoiados), trazer para esta tribuna a es-
pcmtaliea sinceridaide de seus applausos. Dos seu s applausos aó grande cida-
dão .Arthur Bernardes e ao seu benemerito g-0verno, pela d'errea energia, te-
naz e consciente, serena e patrrotfoa, com q_u e puderam e souberam r~tituif' 
a paz ao Brasil. Applausos a esse grande brasileiro, c'le inconfundivel phys1o-
nomia intel!ectual e moral, que é o Sr. Dr. Carlos de Campos, 'Pela h ero1ca 
resistencia opposta á mruohorca com que se perturbou e entravou o progres-
so ele uma terra como S. Paulo, terra ·cujo .prog.resso mã-0 é apenas um alto 
titulo de glorias para todos os paulistas, porque tambem é um justo motivd 
de or,gulho ·P34'a tod~ C!S brasileiros. (Apoiado.s) . 

Applausos ao glorioso Exel'cito nacional, á gloriosas Marinha de Guerra, 
és gloriosas mJJicias estaduaes, aos gloriosos paizanos armados que com 
tamanha e tão insopitavel bravura &emonstraram inteira a posse do verda-
deiro, do unico patriotismo, que é aque!le q·ue ensina que, quando uma naç:ão 
confia armas .a filhCIS seus, não é para que elles as voltem contra o peito do!! 
proprios irmãos, contra os pro·prios symbol<Js sagrados da naci<JnaJidade, con-
tra a propria terra sacratíssima da patria. (App'lausos. Muito bem). 

Quanto aos que tombaram glotriosamente de ar.mas na mão em defesa 
da ordem e da legaJidade, que H1es viva eternamente o nome; que •lhes fique 
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a memoria, como alto ·padrão e exempio ·de civismo aos vindouros; que recebe 
ell~. o maiar premio que, si vivos, r eceber poderiam: a griatidão nacional . 
( .4.11 oiaclo s) . 

Quanto aos vencidos, Sr. Presidente, paz, paz silenciosa aos que cah1ram 
no camp0 da luta ingloria, para onde uma triste cegu eira os arrastou. 

Quanto, poré.m, aos vivc1S, - que vivam. Que vivam para seu proprio e 
m aior ca..stigo, porque, brasileiros que são, desnaturados embora, a :ma pro-
,pria consciencia h a de para todo sem·pre, -oom-0 um .éco d.a voz grave e m a-
goada da patria, segregar-lhes na alma e ncis ouvidos as suas tremendas 
maldições. (Muito bem). 

Que lhes dôa nos olhos a luz .ao sol do 'Brasil. Que lhes .requeime o~ 

pulmões o .vento que nos varre as coxilhas, os chapadões e as serras . Que 
o pão lhes satba na bocca a sangue brasileiro, a lagrimas de bras!J.eirüs que 
fizer<i.m derramar. (Muito bem). 

E, Sr. [P.r·estdente, nesta hora, em que mal ainda se !obriga, em que mal 
ainda se distinguem os Jimites postos entre os turvos dias pasru1os e o fu-
turo que, de novo, se rasga radioso ante os nossos o~hos, - que a prece que 
nos sóbe dos corações seja pal'a que, depois do castigo, do castigo que a na,-
ção exige seja sereno, mas lnflexivel, V·enh a duradou!'i9'mente a paz, a paz, 
que o Brasil almeja, a paz de que o Brasil prec.isa, a paz q ue o Brasil, m er-
cê de :Deus, ha die ter para neI;~. com ella e por ella, se fazer cada vez maior, 
cada vez mais respeitado e cada vez mais feliz. (Palmas. O orador é viva-
mente owmprimentado). 

1 

O Sr. Dorval Port°i : (pela ordem) (*) - Sr. Presidente, condemnar, e~-
tigmatizar a .hedionda revolta militarista de Sâõ .Paulo, fel -o a Camara, ·ainda 
no momento do p·erigo, de maneil'a inequivcica e incomparaveJ. 

Hoje, que o precl.arp presidente Carlos de Campos já se encontra na Ca-
pital do Estado de São Paulo, â frente do seu governo, mercê da coo1Peraçào 
synergica e patriotka das forças nac.ionaes de mar e terl'.'a e das forças es-
taduaes , c.umpre-nos copgratularmo-nos effusivamente com a Nação, pela Vi-
ctoria da legalidade, que é a vidoria da ordem material e da ordem juridica. 

Sr. [Preside.nte, levantam-se fervorosas preces, fazem-se ardentes voto~, 

através de todo o Brasil, por que a negregada rebellião, que tanto nos de-
prime em face das nossas pro:prias tradições e da nossa propria .cultura, senão 
no convívio dos paizes policiados, - fazem -se votos por que a ignominiosa 
sedição seja neste paiz a derradeira manifestação do caudilhismo crtrn!no~u 

"1 retardatario. (Muito l!em). 
1Sr; Presidente, ergamos os nossos olhos a Deus, neste ·momento supremo, 

para que inspire e dê aos [Poderes c.onstituidos do Governo a v isão niüda e 
viva da er.a nova que, ror toda a parte, mais ou menos tragicamente se es-
boça, a bem de que esses Poderes proporcionem ao Brasil füas fecundos de 
Uberdade, sem a qual não é possível a ex·i·stencia da paz. (Muito bem), de 
amor, sem o qual a justiça não passa de pungen1:issima mentira . (Apoiados). 

Honl'a Sr . Presidente da Camara dos Deputados, a 0 Sr. :Presidente da 
Republica, ao Sr. Presidente do Estado de São Pau'o, ás forças nacionaes 
de mar e tena e ás forças esta duaes. (Muito beni; muito be'rn. Palmas . o 
arador é citmprimentacW). 

O Sr. Georgino Avl!lino: 1(pela ordem) (*) - Sr. \Presidente, ha dezoi, 
to dias, precisamente, esta Casa revestia um aspecto bem differente da d~ 
agora. 

(*) Níi.0 foi revisto r.elo orado~. 
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'Em uma grande concentração de forças, em uma conc1sao profunda do 
expressão, que era o prodromo da acção disciplfilada que o Governo encon-
trava na política para fl.llrtalecer a autoridade ameaçada, todos se alinhavam 
em rapidos movimentos para obedecer e collaborar .. Vemos ho]e aquelle as-
pecto solemne da corporação política transformado nes ta notavel assembléa 
de brasileiros, em que a a legria faz abrir mão d ois pr.oto.collos e falla livre-
mente pela voz de cada um, como representante da nação. 

Na,que!la primeira sessão, Sr. Presid~mte, fala ram os leaàers e os dele-
gados expressos dos Estados. Hoje, sem nenhuma prerogativa, fal 0 aqui 
apenas incitado por esse estimulo vivo da a legria, p o11· este d·e>Sejo franco <ta 
confraiernização no momento em ,que vemos a Republica sahir triumphante 
de um 1dos attcmtados mais nefandos que já a defrontaram, em que vemos 
decerrar-se novamente a nossos olhos o espectãculo ha=onioso da vida na~ 
cio na!, conjugado pelo trabalho e pela paz . 

Sr'. P.res·idente, pava :as que entram na vida ·pub1ica e teem o ardoQ· de 
servir a patria, em uma encarnação qualquer dos se·us orgãos de acção e de 
vontade, o espectacul OI, ao mesmo tempo magico e dran.atico da unidade na-
cional, da vi.ctoria da Republica, da autoridade da lei, a que assistimos ~om 
a derrota dos insurrectos de São Paulo, é prodigam ente rico de adverte.ncias 
e a os políticos que já teem as responsabilichde!" exigentea do poder elle of-
ferece os mais rigorosos ensinamentos . 

AnteE de tudo, temos a. considerar a solidez do instincto nacional pela 
ordem, a attracção que ella exerce t cdas as mentalidades brasileira.mente for-
madas e tambem o fascinante prestigio de um chyfe, que é uma expressão 
robQJt a de vero conductor de democra cia.s ... 

O SR. ·EURICO VALLEJ: - Apoiado. 
O SR. GmoRGINo AVELINO: - . . . tão resofuto, tü:'o convicto tão simples na 

sua ·resistencia sem receios e que, permittam a expressão, e e u t enho pejo 
do · exaggero, um a uthentico grande homem (muito bem), que o destino re-
servo u, ·com mãQ carinhosa, para corporificar, •nesse transe, os anceios de 
todo<; os cidadãos, do mais humilde ao mais illustre, anceios que sie. fixaram 
todos nesta digna figura humana, o Sr. Arthur Bernardes! {Muito bem; 
apoiados). 

Sr. Presidente, t a lvez por um pendor roinantico de m eu espirito1 t a lvez 
um pom::.o pelo embalo de poesia .que dá perfeição ideal â.s cousas mais visí-
veis e communs, t enho uma inclinação s incera por aquelle philosophismo 
espiritualista dos Ca rlyle, dos Emersorn, dos Michelet, .que p~·eferia estuda.i· os 
acontecimentos nos homens e não os homens nos acont~cimentos. iPr.efiro 
focalizar a os nossos olhos, neste momento, desprezando d etalhes mesquinhos 
<J tristes á grande figura central do conductor da nação. Prefiro vel-a e ima-
ginal-a .como uma grande caixa de resonancia perfeita e myst euiosa, dentro 
da qual vão echoar t Oldas as aspirações d e tfiumpho e em que todas as aff!i-
cções se conveTtem em medidas promptas e ,rigorosas, e em que todas as he-
sitações se transformam na certeza e na verdade, e na f é .que não conhece a 
fraqueza . 

Mas, sob a alegria echoante da victoria, a lcemos o estandarte limpido 
da razão! (Mitito bwm). '.Nós ve n cem o.s porque nós somos o regimen, porque 
nõs somos a R e.publica, nós somos a autoridade. Mas, após esse triumpho, 
não ·nos esqueçamos de .que a historia éomeça e que -debruçada em um dos 
seus momentos tocantes, sobre as nossas frontes a.gitadas, arranca del!as o 
summario d.as suas .sentenças futuras. 
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Não nos es queçaimos, após o trLu1JTIJpho., de que somos a .educação, a cul-
twi;a, o a;>rutTiotismo, não nos esqueç;6'1llos, a;põs o tr:iumpho, tde que somos a 
diguüdade d!o !Brasil que o's 1'0ssos .fiilhos, que nos continua:rão amanhã. 

IST. Presidente, a •O'l'de<m está im•p1antada em todo o .paiz .e ao declinar 
esta .palavra - O·rdem ~ eu sin<to a ·correspo:ndencia profunda dos dous giran-
<les sigindfioa d!os·: Vejo a nrdem material, 1Sr. Rresidenrt:e, deooT>rendo do pres-
itig~o das instituições, da força exacutiva tdos poderes, dia acçãio, da lei domi-
nando a .sociedade e vejo a ordem moral, a rnrdem m•oral, Sr . Presidente, fJuin-
do da con\sc.iencia dos homens de governo disserninaid·a rriela mente dos oi-
dad:ãos, oreando essa acquiescencia espontanea que faci.J:ita e e•oOl!lJoimiza 'º es-
Jforço de governar, OO!IlJdul'lind.o a led· .pe!ia mão de quem a inca:rna, de ma-
ne ira q.ue a lei quan.d.o desça so•bre a so'Ciecl:ade, venha em seguida a •PUrli:ssi-
mo·s dialogos oom "l. razão, .que é 10 ·que faz a gllrn'ia dos !homens de EstadlO e 
opera a trarlucção effeotiva da lei nessa palavra sün1ple's, de s·~gnificação di-
vina, que é a justiça, senhores. (.Muito bem). 

Co!lillPl.etando a serie de argumentos ibrilhanrt:es do meiu illus•tre amigo e 
collega Sr . Amnfüal F'rei.re, reipd<t.o, conCl'luindJo, senhores - dentr·o da ordem 
jurifüca, devemos •consolidar o nosso ·triUffillllho; de:Lle devemos •tirar todas as 
corui·equ~:rmias civis e .políticas, mas tambem retrahtr todos •os ensinament-0s 
ciV'i.s e poili·tioos. (Mui fo bem; m·U!ito bem . Pa,lmas . O oraã01: é v1Jvamente 
cu.mprimentaão) . 

O Sr. Salles Junior (pela orcXe-ni): - Sr. Preside nte, nunca. J110s 'Pareceu a 
nõs, deputados de 1S . Paulo, tão fragil a .pal;;i,vra .para exprimir o nosso :forte 
sentimento de amo.r á 11Reipublica, o omo nes:ta hora em .q ue celebraimos uma das 
mais :brdlhamtes victorifl'S do Regímen. 

E' oom a mais viv,a satiisfação que a bru!llcada <1e S . Paulo 'se a.ssacia ãs 
m:anifes•taçõe sda 10a=ii-ra, pJ:"o1post.is pelo nobre "leader" da mrui·oria. O m o-
:mento é, sim, para nós, de interuso jUJbilo :patriotioo ipela vind:icta .da lei, ·numa 
.ter;ra onde se ergu e ucrµ. templo ao culto da lei aberto á mooirlade •brasi>leira; 
mais, é essa uma alegiri;;i, gera.aa de t1'isteza, que o ultra im8JÍor nunca s olffremos 
os .paulistas vendo pela nossa terra rp.asswr aquelles lugubres cvallei:ros· do Apo-
calyop.se, ·evooados :pelo q1ota vel es·criptor hespan1ho~. as .q.uaes acommetteu uma 
cidade Jtra,nquilla, espal:~llbndo o terror e 10 panico, imp.1antando a desordem e a 
anarchia, incitando a .pr-atica de todos os crimes, incen<liamdo, subvertendo os 
element-Os de seguran~ social e, d epois, fugindo tão covardemente, oomo 'ha-
'VJ.iam atraiçoad!o o socego da familia, e a autoridade legitimaimente consitituida, 
ai•nda íha powoo, debai:icq, das maiores acdlamações po:i;mlares que, em is. P a ulo, 
a1 un·ca se vilram. 

Não se a.pagará tfl,o cedo a memoria tdesse ul.tr1age aos no,sso1s :foros de 
civiolização, dess.e attentpdo á nossa fü.g.nidade c ivi·ca. Plouco import·a, Sr . J?re-
s-idente, os :preju ízos m ftteriae's decorrentes d>0 movhnieinto s'UJbVersd.vo. Bem o 
di.sse o nab•e Presidente de S" Paulo que ·p>referiamos ver a nossa Capital 
arrasada nos seus mo;numentos, que des.truide, na s ua tradiçfüo de Jiberda\le 
'POliltica . Nem se fale de prejuizo>s materiaes, rriorque não os ·h a comp·araveis á 
1enormidade do daanno mooral que a nação ac0.1ba de s·o:ff.rer, com esse m ovi-
mento subversi<vo que •bu-scio.u, nas apipwr.encias de l!ma revolu ção p-0.Utica, es-
conder UJlla das fo.i:nn as mais .perf.gos·as do ·be,nditl.smo, contra a qual, .feli-z-
mente, ireagiram as :f\oa:rçaJs vivas da n ação, num extenso sentimento de soli -
dariedM.e entre Jtodos os E stados da Fedieraoão, nu.J:m!, nova !revelação de .que 
(p0r:fei:ta é a união., bor<Mlliileka e cada veiz mais estreitos são O·s vincullos de 
solidariedade .que nos :p~·endem . (Muito bem). 

Não, Sr. Presidente, a nossa satisfação foi ver a nação intei.ra levamtar 
seu p.rTOJtesto contra essa ignomínia. E, feliz é a •patria que nos moment<0s de-



- 103 

oisivos de sua h'isto,ria, tem â sua <frente, esü11dist1as que, ;r,eco,rdan.do a energia. 
dos Feidó (mwito bem-), i;>reserve,m a liberdade :poUtica, reintegram a ordem 
rpubUca e aS1Segu.ram o futuro da naicionalida'<ie 1cantra todas as usurpações de 
d'keito. 

10 SR. ANTONIO IOAR.LOs•: - Muito !bem. 

O Sn. 1SALLEJS JUNIOR: - [Rendam,o.s, 'PO·is, Sr. P1re'sidente, todas as nossas 
homenagens ao i·l1ustre 'Sr. {Presidente da R epubUca, ,que com a .sua sereni-
dade e eneirgia so'branooou as difficuldades do momento; as nossas homena-
,gens á nOlbre lfigura do Presidente de S. Paul'°, qu~. rep·roduzindo o exemplo 
de Bernardino de ICampos, deifendeu com tanta, igalhardia o JJ.rincipfo de au-
toridade :no Estado de S. Paullo; a;s nos'sais homenagens âs lusidas forças de · 
Terra e Mar que, •com a ,sua modelar discip1ina, honravam a confdança .que ·a 
nação delpositou em suas armas; as nos'sas harnenagens ás milicias estadoaes 
que se i-ncor.p101I"aram a.o IEJxerci<to Bra·sHeLro; aJs nossas home:riageins, 1so'biretud·o, 
ao so·ldado desCO'Iliheicido, que caiiu !l10 campo da lucta., cumprindo 'heroi-ca-
mente •a seu dever. (Mufiao bem-; 'IWUito bem. Palmas no recinto). 

O Sr. Alves de Castro (*) (pela ordem): - ... e assim devia ser, Sr. Pre-
sidente! 

Não era possi:veJ que lficasse triuanphante esse mOlstruoso e inarni1nawl 
crime contra. a lei, contra as ins!".it·uições xepu1bli10aI1as., contra a rproi;>ria pa-
tria enfiim. 

Não ·era possivel que a grarude cultura cicviica das mossas fo;rças de terra 
e m ar, - !forças que tão e:fficazmente ·ooo.perar<'\-m iPaI"a a implantaçãio da Re-
,publica no Brasil -, não era po1ssivel, repito que essa •cu1tu;ra civica e ;pa1Jrio-
tica p8'I'mitt1sse a pratica de semelhamte atteDJOO,do •contr·a o ,re gi:men ·COnsti-
t uciiunail., aJttentado que ·redundaJ:'ia tambem II1l1. inauguração entre nõ's dos tão 
verniciosos ·i;>;ronunciamento.s m.ilitaree, fataes, como o tem stdo, em 101utros 
pa.!zes á estaib:hlddade das instituições e ao criterio. de po:vos civilizados. 

iNão .era tposs~vel, 'Sr. Presidente, que o T,Jovo bras.iJeiro ·a°'n.sentis'se na sua 
desihonra, q ue outra coisa 'llão e·r< ~ a e,ttitude inqualif1cacve1 des,se bando de 
a.ventureiros, S'em um resiponsavel •conheci.do, que, por um go•pe de audacia, 
çuJçâ de verdade.ira loucura, assaltaram €\. culta e rica cidade de São iPau~o, 
trazendo em fra nca intJ:'anquilidade ·os Iares brasHeiros, o luto nas f'3JI1'.llilias e o 
.perigo dos nossos .creditas de naçãio ci"Vili~ada . 

. . . e assim foi, Sr. Presidente, ;para reaflfirmação O.a ·nossa pujante na-
cionaJ.Made e 1Pel-0s hrLoo nossos e .pela nossa diignidruie de brasileiro·s ! 

Viu V. iElx., 1Sr. Presidente, a atütude que rto~ a minha ·bamcad.a, ifiel ao 
esp.frito de ordem que sempre dominou os goya;nos, que em todas as ocvasiõe..<i 
se mainifestaram .co.ntra os movimentos milita.r.es, tomou n'°' iruic io dessa mais-
horca de Sião Paulo. 

Vdu V. >E:X., Sr. 1Presidente, qu.e o Estado . de Goyaz, não ·se limitou só -
mente e, repi1ovar e a ,co~1demnar o motim que explodiu em 1S. IPau~o.. rp,ro-
movido pela fo•rça poUcial e ipo·r uma parte insignifücante ido Exercito: foi 
a lém, organizO'u batalhões ipatriotic~o,s, sob a ch ef.ia wo p.recdaro ,g.oyano Senador 
Caiado, que só aguardaivam -0rden.s ·para tarnarem 1Parte nas lutas. 

De comprelhender é, .S;r. Presidente, o ·nosso óubi1o ;po.r estar restabelecida 
a lei e em poder o futuroso Estaé!Jo de São Pauw, tão !bem rep.resen•tado neste 
momento ·pela v ruronil figura de Carlos de l("aimipo·s, 'l'etomar a sua acção de 
grande leader da federação brasileira. 

(*) iNão foi ,revisto pelo ordor. 
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Em 1nome rportanto, dos meus companheiro,s de bancada envi~ os nossos 
appJausos não só ás valor<;sas e patrioticas forç;as armadas, do Exercito, Ma-
I'inha e PO!i<Cie, dos Est:ados, peJa defesa de nossas Instituições, 0omo tambem 
as nossas co.ngra:tuilações ao Exm·o. Sr . LPresiidente da RepU'blica. 

De coração por consegu1nte, votamos a moção do illustre Zeªder da maLol·ia. 
(Muito bem,. Pa"flmas no recinto. O orador é vivamente cumprimentado). 

O Sr. Nicanor Nascimento : (veia ordem-) - Sr. iPresid<mte, chegado 
de tS. Paulo, ainda com os 10Jhos chei-0s d.a, visão da batalha e da morte, dos 
quadros os 1mais emocionantes do comhate, em que via, <'.JS ,m o1ços brasHeiros 
de pei.to a descoberto l~atalh:ando com os Qegionari-o.s revo·1tad!os, instruidos na 
g uerra, endurecidos no offi.oio de matar, a inda sob a µressão extraordinaria 
dos aconJtecimentos a que assisti e.m S. Pau1o, eu não desejava fa!ilar hoje, 
porque a minha alma vem cheia da enormidade gloriosa da acção e n ão s o1b o 
influxo das palavras, &a execucião e n ã o da sonoridade do verbo, ·mas, t endo 
sido feitas divm·sas 1prapostas, eu, não deveria abandonar, dadio o m eu culto 

E quando a familia do !]Ji!"esidente este,va ,quasi cercada e essa notieJa 
dhegou aio Dr. .Oarlios de Campos, eUe deu, .como ~·esipostia, á familia e aos 
rebelde's, que elle , ainda quandJO a s ua .rruufüer e fâi1has, fossem a prisionadas, 
r esiis·tiria até () á'im. 

Esse epdsodio, 1Sr. lPiresidente, Q'efü,o~o !Porque e lle maniá'esta :perfeita· 
mente, cla..i-&nente, ·com os seus traço1s de viva emoção, que o sentimento de 
paitria deve estar acima do sentimento infüviduaJ e de !familia. 

A'·quella hora, <ho.rrivel, imaginaes, 1Sr. P<resi-dente, o que eHe sentiu q.uan-
do rpereebeu ·que as mtals :fil.Ihl1n!ha6 que·r~dirus, mirrnlocSa.s no trato, oultivadas 
oomo flõres maravi1ihoS(l,S de jardim, 1J'Odiam ca'hir ,pTesas dos selvagen s, re-
bellados, em pleno e trp,gi.co fuvo.r. Andav·am elles ;pelas ruas de S. Paulo, 
sa.queando todas as ,cais<;US, peneitJrando em todo~ os lares, deshon.ramdo tudo e 
tudo destruindo; muitas; cruµe'Ll1as tinlham .sido espedaçadas nas ruas conquis-
.tadas. I:m:aginae as soenas !horrendaJs que 1he passaram pelo espiri-to como 
visões dantes·cas, soniho,s; a!l)ü·caJ.y1ptioos, a11ucinaç·ões 1te:rrifü.cas, ao µensar, que 
a sua fami.lia poderia ca;hir pdsionei.ra da .rebellada cselvageTia daquellee ho-
men's, evadidos da Humft,nidade·, inimigos acerbos, capazes de tudo. Com que 
oilio, co,m .que vermelha vingança essa gente n ã;o cahdria sobre todas as moças 
gentis, franzinas, (!J·ara levar-lhes ao auge o ter110.r, solbre a esposa carinhrnsa, 
s obre .todos os entes que constituem o c ulto do seu oa.rirrho·, e lle que, acima de 
•todiols os .cuHos, ;põe o cu1to da famiQia, '"og.o em pós a 1Paltria! 

Calcula.e de .que resjstenc1ia m,oi·al não é esse homem, que rep~·.esentou o 
Bra1si1, ipo1r um momentp, co•mo depois veiu a r .epresent·al-o 'º Presidente da 
Republica, ·na serenida dEl da sua resistencia heroka . Ca1culae de quamto sen-
timento -cívico, de sellltirp.ento de de!fesa na.oi1omal, de defesa ·da colleDtividade, 
não é imperioso 111es'se e~piirito !Para que, na 101cicaisião entre o espectro sinistro 
que via e o perigo d~ Pa.tria, dominasse .to.do o sentimentalismo, .1Jo1do o r e-
ceio, todo o medo, itodo q terror, as d'r aquezas natwraes com ,que nos entibia o 
c rurinho fam!Hi1ai·, !l)ara collooar no a1tar da Patria a honra d·a s ua vropria 
familia, a ·destruição dos seus, a <l1gnidm'Le de suas filhinhas, para que acima 
de twdio pairasse, i·nvencivel, o sentimento naoiünal da Paitri.a! (Muito bem). 

Esse exemplo, deve ser lembrad() ,deve constituLr !l)a.ra ,nós a norma a 
aeguir, exemplo maxi.mo, .rarissimo de cumphrmento do dever civioo. 

Raul !Soares declaro4 que era preciso fa:zer a 1c0Lligação nacional para a 
d efooa, da nacional.idade , M:as que esse exemrpio fique como um episodlo 
central, ine:xccedive l caraot enistico, de ·como devemos realizar esse dev.er, de tal 
·airte que, na ·ho.ra suprema do perig·o, em 1que tudo se póde perder, coUoque-
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mos o coração, a vida, a :familia, os interesses <todos, a.baixo dessa .que está 
crio alta,r .sUJp•remo e que tanto devemos .querer, amar, ainda ·mais do que a 
•vid~ e que é a "Pa-tria . (Muito bern; mu,ito bem. O onulor é viv<hmente cum-
prVnientado . Palma,s prolongaãas) . 

. O Sr. Adolpho Konder (pela ordem): .SQ·. ·Presidente . Venho .trazer a 
modesta co:n,tribuição da minha '!lalaivra e o apoio do meu voto e dos votos 
da bancada ca.th<a,rtn.eruse á moçãJo que o emi.mmrt:e lea,der d.esta Clas·a ac-aba de 
apresentar, formuJ,ando as co.ngr'.l.tulaçõ<õs da IOamara com. o Sr. Presidente 
da Republica e com os Presidentes e os Governado0re..s do's E stados da Federa-
ção, 'Pelo restabelecimento da ordem eonstitucionaL na ea,pttal do Est:;;.do 
de S. Paulo . 

'"O silencio, predicado e praticado a fa,vor do crime, escreveu-o um .insigne 
!Pensador sul-e.merLca,no, é o mais nefando aipostolaàlo1 de ignomi·niia, a mais 
cobarde exal0tação da;s vktorias maldit;a,s e o maior :u1traJe q_ue a fraqueza, 
!l'ei·ta cumpricid'<Lde, ·pó'Cie :fazer á V.irrt:ude e á Lei." (Muito bem) . 
da justiça, a verdadoe, silenciando me..ste momento um eipisodfo de imme nso 
~oder emocionante. 

A co-o!l,'.leração, a que se referiu o illustre d eputado 1po1r Perna,mbuco, mani-
festou-se em S. Pa:.:·l·é! pela conve.rgen:ci'a do e~orço de .todos os e·ntes bons, 
capazes de trazer algum elemento de victoria . 

Sr. iPresidente, falia-se d!e desorganiziação d101s nossos sl3rviço'.s pubJ.Lcos; 
no ·emJtanto, iposso dM· testemurvho á Orurnara de que esses serviços f<H·am de 
exem,pilar ooiforço, de marav.i'l-hosa exaJCtidão (Apoiados). A Estrada de Ferro 
Oentral do Bra!siil, sem a di.sorepancia de .um ·urutco :i-tomem, quaesquer que 
:l)()ssem os par1fdo·s e QS ~ntimerutos ilocaes, todos .Si;! dedicaram até o sacri.ficio 
de vida, ipaira s~1var a Republtca (Ap.oia,dos) . 

Vi, Sr . JPresidente, '() agente da estação de ·S. Pa-ulo, esse (tlOOCe 1Sr . Ci · 
cero, arr~scar ma,is de uma 'V'ez a :propda vida, 1prura sal've,r a e'stação . Ca-
hindo ipru•sfoneiro dos rebeldes e cündemnado á morte, continuou a defender os 
bens da esm·ad:a. 

UM iSR. DE?UTAOO•: - E' um cidadão admiro.vel . 
o SR. NICAN-OR LNAsCIMENTO< - Os maiclhini.stas, !Sr . Presidente, alguns 

deHes hou-ve q u e trabalha,ram tres dias seguidos sem d'Ormi-r, sem repouso, 
o·ra em u.rn.a aitmosphera de 80 g.r:oos de .oaJ.or das maclhinas, ora nos !friQs in-
<tens.os de Guayauna, e não .t<iveram uma disc1•epanda; e quando se ~hes per-
euntav•a até onde deviam cami111har, el'les declaravam que caminha.riam em-
quanto h!Oiuvoose rtrifüo's e emquanto a .pa<tria dt>lles precisasse. (Muito bem). 

Ma.s o e,pisodio que caira.cterisa essa unida-de, ·esse :senitimento ipatriotieo, 
não .posso deáxar de .referi-r, nes·ta hora em ql.\e. como drsse um d!o1s Ô!'adores 
que me precederam na !tribuna, ana1ysar dimlinu-0 t'()da a grande·z.a dos acon-
tecimentos. 

Esse episodio é de tal alütude, é de t ão expraor.dinario 'hfü·oismo e tanto 
caraciterisa o senrt:im·en1Jo do dever civioo, que devo referil-o. 

IC.omo V . Ex. -sabe, 'Sr. Presidente, o Presidente de !São Paulo, Sr. Carlos 
de Camipos·, '1·e:prese-ntou neste episodio historico, 1110 BrasH, o ·papel que a 
iBelgica representou no grande epi.sodio da guerre, mundial. (Muifo bem). 
Elle foi a •coragem heroica, a e-xceopcional, a sobrehum·ana -coragem que não 
.teve uma hesitação quando ·a sua tp.rop-ria vida 1perigava, .pa,ra sail'VaJr a Re-
publicai e a dignidade do seu cargo. (Muito bem) . 1Sem elle, teriam, 'lJOrven -
tura, vd:ndo 1os rebeldes descendo a Estrada de Feriro Central, sem que tives-
i;emos .podido .preparM· um movimento d·e resistencia. 

/ 
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Foi a,,quelle ip·rirneko amo que JPOSsilbili!tou a defesa da nacionalidade or-
ganiza.d.a .contra os espasmos delirantes da anarchia. 

Mais lha, Sr. Presidente, dizia eu, um ~·i'sodio ainda de be<lleza ·maior, que 
mais d1·amatic=ente caraoterisa -o estado de espírito, a alta consciencia elo 
a,dmkavel p·residente de São Paulo. 

Quando os rebeLdes .pevceberam que a resistencia •rep.ublicana era definitiva 
e i.mperte.r.rita, elle.s procuravam todais as armas da dnsania, todas ais insidias 
iJl.u!sivas, todos os furores que aitemorizassem, 1pa1ra vencer; i[J'I'OCU'1'01Vam as 
mais aibom·inavei.s miserias que podem enc•her o cerebro humano, para pro-
p1ciar-Jhes a vi·OOO!!'ia ou o accôrd.:> que lhes gara,nti<ssem vida e haveres. 

Vi as locomotd'V'as lançadas ipo1r eL1e ás ·oégas, sem machi·nistas., a toda a ~n·es

são, !Para delstTuir as nossas forç·as; vi-as, tombadais, na terceira pare;da de 
S . Paulo, junto á Aive'Ilida Alvares de Barros. 1Mas, quando viram que todos os 
elementos que emipQ·egaram, todas ·ais traiições, todas as :mentirais, 1looas as 
falsidades, itodos os ardi's, faJihavam, eLles it<mtaram, co·mo rurgumento supre-
mo apres·ionar a familia do presidente e 1oonSif:i,tu.il--a em '!'efens, paira forçarem 
o filho de Bernardino de Camipos a um wocôrdo d'inal. 

LEl nunca, como na hor{!. presente, lfoi preoi210 bradar, mars ailto contra 
oo assomos e a ar.roganoia do mime que, ainda agora, tentou affirmar-se 
nesse motim, sem folego e sem ideail, ·que a desmarcada eimbição· de um 
punhado de soldados desencadeou r.•a fomnosa capital paulista . 

.Sim, é rpr·eciso lbra:dar hem alto a nos~ condemnação desse a:ttentado 
inverosimfil feito ao.s ruamos ióros de povo dvHizado, ipar.a que, no silencio 
e com o sdlencio dos bons, o m a l nãio dei.te .rai21eS, abrindo, em ambiente de 
fraquezas e de mi·seriaif, a basta fronde das suas <forças tenebros,as. (M11ito 
bem). 

Nos momerutos comQ este, fallar é, .pois, um dever! {Muito bem). 
:Só assim se e:xipUça, 'Sr. Presidente, e só assim j-usti<fioa q'lle, de pois 

de ter a Camara ouvido a voz eloquentiss4ma do'.s .r:ne stres da palavra fa!lada, 
tenha eu a ousadia de d'allar-lhe .tamlbem, (não avoiados), submettendo-a â 
tortura de ou'Vir-me . 

O ·SR . BoCAYUVA duNHA: - V . Ex. é um dos ·bnil!hiarutes 10!!'ado.res da 
Cam.ara. (A.pviaaos) . 

O 1SR. DoMrNoos MASCAREHAs: - E está sendo ouvido com muito p-raz~r. 

(A.poiooos). 
O SR. ADOLPl'IO Ko:wmm: - E' que quero dizer-Ilhe da min.ha .revolta ante 

esse attentado brutal, que, feaizmente leigo á .primeira ih.ora, encontrou, para 
roubar-Ilhe o prestigio. do exito inicial, a repulsa invencivel do poiv:o pau-
Hsta e a resdsten10ia heroi·c.a dJo ~seu grande p'!'esidente. (Miiito bem). E' que 
quero manifesta.r-~he a,, minha indignação ante esse motim, que já hoje v-as-
queja agonizanite sob a, inclemen,cia da metralha legn.!ista. 

Dli!f<ficill!mentte, scr- . Preisidente', se imaginaria Ullilla 'l'ebelliãJo mais irrl -
tante, ma,is injuSlta do que essa: sem hase, sem ideal, sem um programma 
a.cceitavel, traz toda!s as carac1:eri•sti·oas desses •t'l'eSloucados 1pronuniciamentos 
de quartel que, durant13 annos e .'.1nnos, de•negriram e accidentarom, oom o 
escainda!o de aventur'as ruidosas, o scena;rdo turbulento da poUti<oa sul-ame-
ricana. (M'!l!iito bem) . 

O SR: ·BocAYUVA CVNHA : - Caudiolhismo que jãmais se imJ)lantou nem 
se implantará no. B'!'fLSi/ . ' 

O .SR. ADOLPHo Ko••mEJR: - Foi es'tuipM.o como um anachronismo que e, 
e brutal .com-0 um ,pontaço de bayoneta. 

E nelill ao m ·enos poderiio o,s seus trfa.ti'ssimo;s· awtores apresenta.r a ju~

tificatdva claudicante de ter sidv esse movimento a justa reivinfücação de uma 
classe, ,pois que o Exercito e a Marinlha, no q'lle teem de mais digno, no que 
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teem de maios ndbre, no que te.em de mais bravio, ahi estão ao lado do 
Poder Constituid10, prestig·iando com as suas espadas e os seus galões a 
ordem ci'vil, nes te momento s.uperiormente encar.nada na p.essoa do S·r. Pre-
s.iden·te da Republlica, ex:p·ressão vivissiJma de uma energia sem .par ao ser-
viço da digmide,de do IP.odoc . (Muito bem) . 

"De norte a sul •ouviu-se o pr otesto dos fortes e a pr.ece piedosa doe; 
bons". 

De n•orte a sul, desde as fronteiras ;;i,Icamrt:iladas da.s Guyanas atê as 
extremas do Uruguay, .a Nação inteira, em transpo·rtes de ci'vismo e <te en-
tlmsia:sm-o, iprort:esto•u contra a af.fronta recebida e jurou vingar-se, estraça-
lhando de V€Z o açoite desta praga tol'turainte: o miM·arismo . (Apoiados). 

I!J, .para honra da farda que vestem, fora·m mesmo os mLH1tares os que 
primei-r.o e m ais dignamente f ulminaram com a ço'le ra de uma a:epriovação 
insu's;peita (apoiados) os desvarios desse pronunciamento tumu1tuario. 

Quere m, como todo·s 'IlÕ's brasileii.ros, civis e militares, o Exericito e a Ar-
mada identiú'i·oodbs c-om a Nação, enxergando no sold!ado e no m arin:heil'o, 
não oo fautm·es da a-narchia, mas os mandatrio•s conscientes e obedientes 
do ,povo para a garantia da o·rdem interna e [>ara a d·efesa da honra e da inte-
gridade t erritorial da Nação . 

Querem, como nós outros, IOIS poJLtioos - tão mal juJlgados e tãio mals1-
nado·s - o engrandecimento da patria. bre1sileira, vendia-a crescer, . vendo-a 
prosperar, vendo-a impôr-se ao c0nceito do munc'to c ivilizado, pe1o seu es-
pirita de ordem e de discLplina, realizando, em .pa:z, sem vacUlações e sem 
intermittencias, as excelsas· virtualidades do seu glor.Loso destino. (Muitd 
bem). 

Que essa lição c r·udelrssima nos aprovei·te e que essa provação extre-
ma nos sirva d~ lição. 

Sim; oê !J;><reciso .que a Nação pos:sa descançar •tranquil!la á sombra dBJS 
bayoneta.s e nãJQ vivia, 8'lll consrt:ante sobresalto, oom.o quem, teme.rarto, aan-
çou a sua casa ao sO!pê de um vulcão, sudeito â traihlção peri·odica das suas 
lavas .candente:s. 

Assegurar a ordem intern.a, d efender a lhon'l'la e a integridade territorlal 
da Patria, ei,s . E!- mtssão 1f:lU1prema do.s EXercitos e a s ua razão unica de ser. 
(Muito bem . Apoiados). 

Bem haja, pois, 1Sr . Presidente, oo militaires que ·as-oiim pensaim e os que 
assim agem e .J;>Taticam, e os que nesta hora, sorpitando sentimentos muito 
respei.taveis de UJma ve]ha e boa camaradagem, no!'! dão .,., con:fod-a<lor exem-
plo da sua lealdade e o :P·restimoso concurso da 1sua fbravura, abaJJ'and:o os 
ultimas este rtores da m a!s'hor•ca lopiStta. (Mmto bem; mtUito be-n~. Pa/lrnas 
t1r0Zongadas) . · 

O Sr. Natalicio Camhoini: - S.r . .Presidente, ausente, no mstado·, de 
onde acabo de regressar, a,presso-me em declara r 1que a bancada de Alagôas 
é irntei-ramente solida ria com tod3JS as medidas v.otadas pela 1Camaira para 
o rest abelec1mento da ordem no glord'Oso Estado de iS. Pam!lc>. Esta declara-
ção só agora a faço pelo facto desse inominavel attenta.éLo ás 1rustituic;ões ter 
rebentado justame nte quando n esta Capital n ãio se ·achava n enih111m dos mem-
bros da rep.resentaç·ão federa l ala.g;oana . Nem por isso el·le\. d eixa de ser 
opportuna e de ter o me.rito de estigmrutizar o rpro1cedime nto d·aquelles· que, 
esquecendo a sua no·bre missão de honrar a furda do E:x>ercito Nacioneil, a 
enxovalha.m em uma ve l'dadeira ernbüsoada contra a ordem conatituida. 

As primeiras noUcias que chegaram a o meu E stado tiveram Teper<cuTsão 
dolorosa, sendo recebtd·as com verdade.ira infügnaçãJo ']}elas auJtoridades fe-, 
deraes, estaduaes e m unicipae.s, e até m esmo ipela 'l)01pulação civil . O Go.ver-
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nador Costa Rego, encarnando o princ1pQ-O da ordem e da legalidade, r>repa-
rou -se para quaJ.quer emer.geIJJcia, ruugmentando o eflfeoti'V«li da ipolida, or· 
ganiz.a,ndo forças que il}O!ll á dísr>osição do Governo federail, .caso rviesse a ser 
necessaria. a contribuição do ·pequeno e no'JJre Estado que tenho a. •honra de 
representa·r rnesta casa. As medidas que foràm ·tomadas 1pelo n-01Sso Gover-
nador bem mü::rtram o tino e a ,prudiencia de, que elle se soUJbe servir, •Pre-
mu.nindo 'º Estado conitra possivei.g explo'sões mal contidas de ·elementos in-

desejaveis que nessas occasiões e'spreitam o momento opportuno .para satisfa-
ção apenas dos seus i·n teres ses ,pessoae's. 

Votando a Camara ih.ode uma moção de o!idariedade com o Dr. Arthur 
Bernardes pela energia serena e pela fé inquebrairutavel co·rn que defendeu a·s 
nossas instituições, não ·posso deixar de dizer tambem que Alagôas eJCultou 
vela viotoria da legalidade, ella, que estava dtspo!sta, sem medr sa1crificios, a 
derramair o seu san~ue, como o fizeram a valorosa Minas, <0 intrepido !Rio 
Grande, .a denodado Estado do Rio, o enthu61iastico Espirito 1Santo, Paraná e 
Santa Cathartna - para que ·não visse a trium·p<har no ·paiz este .surto cau-
dilhios·ta, porque outra, cousa não era a rebellião .que a estas horas felizmente 
está jugulaida pelas .forças do Exercito e da Armada oeom o valioso concurso 
das mhlicia.s esta.d·uaes. 

Graças á energia masc.ula do Sr. Presidente Bernardes, graças ás forças 
armadas da Nação e aos bravos soldados das poJicias dos Estados, graças á in· 
trepidez e á coragem civica de Carlos de Campos, illustre Presidente de São 
Paulo, a hydra dessa •rebellião nãio pôde a lçar o seu .cõ.!o tr'iumphante. Ven-
ceu o paiz! Ve nceram 4s instituições! Venceu a unidaide nacional! . Unamo-
nos tod·os em •torno do e~nerito estadista que sabiamente diTige os· destinos da 
Nação, pa ra collaborar com elle na ·Obra grandiosa da p·ros.pe,ridade da n ossa 
patria. (Muito bem, 11iuito bem. Paltmas). 

j 
O Sr. José Lino: (pela orciem) - Sr. Presidente, como ha po;uco.s dias 

para hypothecar a sua firme solidariedade ao lado do poder constituido, a vo~ 
do Ceará se er.gm~, mais uma vez, n este momento de Intensa co:mmoção, para 
congratula r-se .como Exmo. Sr. Presidente da Republica e á Nagão, pela Vi-
ctoria ela lei ccmtra ·a desordem. 

Bem merecem da Patria. aq1.:e!Jes que se bateram peLa defesa da legalidade, 
expondo ·suas p~·oprias vipas com abnegação d.ntemerata. 

Honra á Marinha Nacional, cuja tradição constitue um vivo p.aradygma 
de civismo e bravura, porque, através .da nossa historia militar, eilla Tepresen-
ta, com brilho ine:x;cedivel, aquella estirpe va1·oni1 que no 1passado coJbriu-se de 
louros em T.a.nelero, Riac\rnelo e Humaytá. 

Honra ao Exercito Nf!.cionwl, ao nobre Exercito de Oso·rio, Caxias, Andra-
de Neves, Argolln e Tib1.1Tcio, e c.uja his.toria, no Imperio e na Republica, é 
uma. epo.péa heroica que t10s enche de orgulho. 

Bem hajam, Sr. Pi·esidente, todos aquelles que, neste transe doloroso para 
a alma brasileira., concorreram com immenso patriotismo para o restabeleci-
m ento da ordem legal. 

Honra ao soldado do E. Santo., a sympathica ter:ra cuja.'? serranias ver-
des parecem reflectir as (>,,.speranç.as do céo, so~o feeundo. que guarda em sel.l 
seio a ultima lagrima de Anchieta - um santo, que tambem foi poeta -
g uerreiro . 

Honra a esta cohorte de fluminenses intemerat os, dignos successo0res da-
queUes que, ao tado de F'Jo•riano, na defesa da Republica, den-rumaram o sel.l 
sangue nas tragiocas collir1as da Armação. 
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Honra á mocidade ardente da terra boa, e genero.sa do primeiro martyr da 
Republ.ica, ninho alcandorado em primoraes, Minas terra. da liberdade e sym-
botlo sagrado das virtudes· de uma raça. 

Honra aos f.ilhos valentes e audazes d.esta nobre e hospitaleira terra rio-
grandem>e ,.que, e m todos os tempos foi sempre a v.anguairda de b1·avura cava-
lheiresca na defesa da Patria e da unidade do Brasil. 

Honra aos fühos de ,s. Paulo - a joia mais 'brilhante e 1bella do nosso 
progresso e da no ssa cultura: S. '.Paulo·, a nossa maior officina de trabalho, 
:grande e altivo pel-0s feitos de seus ·antepa;Ssados e que, por ventura, concre-
tizam a propr.ia historia da civilização nacional. · 

Honra a o seu extraordinario presidente, a esta figura, hoje quasi lenda-
,ria, plasmada neste vulto inconfundivel, que é C'arlo.s de Campos - ao m crlo 
de um supe1·-homem, .como a sur,gh· do. passado, nas amei-as do seu ca..steno 
medieval, - quando n c;;s Campos Elysios resistiu - h eroico · e sereno á pri-
meira investida da rev(~lta ·sangrenta. 

Ali, naquel!a nova Liége, a sua pTimeka resistencia, .com um punha!do de 
bravos, foi providencial, e ouso dizel-o, eHe salvou a R epublica e a honra da 
Nação, impedindo maio1'8s males que aiquella. abominav.el emboscada poderia 

, ter acar!'etado no. espasmo do turbilhão das couisas imprevistas. 
E, agora, Sr. Presidente, , que a oração da 'J}az seja ouvida em todos 

os 'lar es brasileiros, em um hyrnno á fraternidJade , a o amor e ao trabalho. 
(ll!iii to bem. Pa'lmas no recinto; o orador é vivamente C'Ulmprimentado). 

O Sr. Manuel Duarte: -< Sr. Presidente, ha 19 dias, falando em nome 
do Estado, cujos .interesses t enho a honra de representar nesta bancada de 

, republioanos, onde uma cadeira vasia attesta a presença do va:lo-rosc Deputado 
Galdino do Valle nas ffüli-ras d.os ·combatentes de S. (Paulo ... 

o SR. RoDRIGUElS MACHADO: - Bello excemplo. 
O SR. lMANUEL DUARrEJ: - ... a ffirm·ei, profligando 0 , criminoso levan.te 

que, .naquelle Estado, se produziu, que o Ri-o de Janeiro estava vigilamte e 
atteni o, que o p.oder _.constituido pedia descançar na ,decisão e no espirita le -
galiski <le seus f·Llhos e que a R epubhca podia confiar .em que os seus homens 
valid os saberiam derramar, si preciso fosse, seu sangue em defesa da ordem, 
drr au toridade legitima e rdas instituições. 

·Tenho -orgulho em proclamar que soubemc.s· cumprir nosso dever e nesta 
hora abençoada e homerica pa.ra a historia das instituições ·republicanas, o 
Estado do Rio de Janeiro e a alma fluminense, inspirado .no paroriotismo dy-
namico do Presidente Feliciano Sodré (muito bem,), saudam a victoria da le-
gal!ida.de, que bem pod·et·ia ~€or apen .1'..' urna victor,r. da força mas que é g"c-
riosamente, neste momento, a victoria da justa causa e dos indeclinavels in-
teresses do nosso paiz. (Mui to bem). 

A pagina que nós, os brasile~ros, escreve mos nos campos de '.Piratininga 
fi cará impe.recivelmente nas tradicçõe... da democracia pa tria e affirmar á, mais 
uma v ez, que o Brasil .é , de facto, dentro das dilatadissimas terras em que 
yjve sua população, um organismo inte·gral e han.nonico, ins pirado por uma 
consciencia civica esclarecida, que se ·expl'ime, c-0mo ago-ra, ao brado dos nos-
sos i.rmãqs de São iPaulo, pelo dominio de um pensamento eminentemente na-
cional. 

o ·SR. AUGUSTO DEl LIMA: - Mu1to bem. 
O SR. MANUEL DUARTE: - De. facto, em torno da figura .estoica do emi-

nente 81·. Arthur Bernarde.S, P residente ·da R epublica,- do Exercito, da Ar-
mada e de todas as f-o.rças que accorreram em defesa de São iPaulo, viveu a 
nação blrasileira as melho·res horas ,e as m ais intensas , de uma grande sou-
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dariedade naieicmal e o espirito satamc0 d·a rebeldia nã·o conseguio, merc'ê de 
Deus, enco-ntraT éco na atmosphe.ra moral do paiz. 

\E' possivel, .Sr. 1Presiidente, é pTovavel e é quasi oerto, que algumas cru· 
zes fique.m assigna landl', nos campos de São Paulo·, a contribuição do sangue 
flumi.nense, na sua d efesa e da Republica. Essas cruzes representarão a de· 
solação, a tristeza e o lut o de muitos lares, mas demonstrarã.o ao mesmo tem-
po o denodo dos entTbpidos soidaidos de minha terra, que souberam, com sa-
crificio da propria vida, 1honrar a bandeira, sob cuja so·mbra combatiam pela 
lei. As cruzes desses soldados. n os lembrarão, ainda muit.o mai;;; do que isso, 
o dever que temos, imprescriptivel, de fazer a punição sevel'a dos seus assa-
sinos. 

E' portanto, morahnente, de joelhos deante do chão raso d eSsas covas 
dos nossos soldados, .que nos elevam a alma até Deus e são padrões d e gloria 
de l!lossa gente, que a bancada flumhiense sauda a liberdaide vencedora e a lei 
triumphante. (Muito bem; m1iito bem. PaTlmas no recinto). 

O Sr. Eurydes Cunha: (*) (pela ordem) - Sr. Presidente, não era pro-
posito meu p edir a palavra :riesta sessão. E .ntendia que bastava a Ca.niara dos 
Srs. Deputados vQ'tar o requerimento do nobre Zeader da maioria, tal como 
elle fez, sem commentiar.ios, do que prolongarmos a sessão e c.ontinuarmos a 
bater na tecla do noss.o patriotismo, neste momento, em que é n atural que 
tod-os os brasileiros se sintam satisfeitos pela victoria da aegalidac'Le em S. Pa u-
lo. iNem tão pouco, Sr. !Presidente, pedi a palvra .para exaltar o patriotismd 
do m e u Estado, que, como os demais, concorreu para s:Ubjugar a rebeldia de 
uma. pequena parte do r:-xercito Nacional, revoltado nos campos lenda.rios de 
Piratininga. 

Não, Sr. Presidente, porque eu, como homem politico, como homem de 
trabrulho, como chefe dei familia, · com0 cidadão ·brasileiro sint0-me satisfeito, 
·não pela vi.otor-ia em si, não pela victoria conseguida nos campos de S. Paulo, 
em que morreram braspeiros de ambos os lados. Não, Sr. 'Presi-dente, por 
esse facto material, mais. sim pela reaffirmação de que a naicionalidade brasi-
·leira sente-se vitali21ada1 sente-se forte, affirm ando, ·cada vez .mais, pei-ante 
o mundo civilizado, que eila merece ser 'lima co-irmã das nações amigai! . 
(Muito llem). 

E' verdade, Sr. Pr~idente, que já é a tei-ceira vez, dentro de poucos an-
nos, que o Bras.J;J dá um,a prova cab8Jl c'Le que é uma Nação constituida e per-
manecerá de ntro da lega,lidade. 

Quando, 1Sr. :Presidc~nte, levantou-se a candidatura do Dr. Arthur Ber-
nardes á presidencía da Republica, todos nós presenciámos a Iucta memora-
vel que se deu naquelle prelio. 

Os politicos, os partidos, a Nação, e.mfim, levantara m-se e não se a rr6-
ceiando dos arreganhos uc1s militares transviados do dever, foram ás urnas 
e elegeram o Dr. A1thur Bernardes. (ApoiadO·s; muito bem). 

Logo depois, Sr. Piresidente, veiu a r evolta de Copacabfl,na, e, em poucos 
dias, :foi subjuga.ida pelo •então iPrf',sidente da R epubUca, _Dr. Epitacio ;pessoa; 
agora, Ievainta-se uma unidade das for1.>as federaes, em S. P a ulo e, m ancom-
muna,da.s com a policia ~'lo mesmo Esta.ido, revoltam-se d entro da capital mais 
formosa, mais bella, ma.i f,l pujante, ma.is rica do vaiz. (Apoiados.) 

Pois bem, senhores, vemos que a maioria do Exercito conservou-se den- · 
tro oa disciplina e para lá marchou, aflm de combater! 

Vemos a Marinha l'ja<:ion:a l, em peso, disciplinada, firme no cumprimen - ' 
t õ do seu dever; vemos todos os Estados, pelos -seus presidentes, pelas suas 

( *) Não foi revisto ~)eJ.o orador. 
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corpo.rações, por seu povo, todos aifirma,rem e correrem ;pressurosos, cimen-
tando com o seu sangue a ordem, a legalidade. ·(Mu~to bem; muito bem. o 
oraàor é vivamente cwmprimentaao. Pa"/lmas). 

O Sr. Getulio Val'gas: (pela oraem) - sr. Bresidente, coube á minha. 
desautorizad.issima palavra (não apoiados), avesso que sou ás manifestações 
da tribuna, a tare.fa desvaJlWcedo·ra de, em nome da maioria da :representação 
su'l-riograndense, trazer as eX'l)ressões dos nossos .applausos, da nossa solida-
rié<larle, á moção do illus1Jr3!do leaaer da maioria. 

Desde hontem, Sr. (P.res·idente, os cJ.arin., da victoria, e Os· sons vfürantes 
das musicas patrloticas sacodem a a lma popular em uma vibraçã,o unisona, 
annundando-Ihe o regresso. á segurança, â tranquiHidade, ao. so.cegOt, pela 
reintegração da ordem legal . 

De todos os 'J)ontos do paiz chegam as manifestações de alegria, da mes-
ma fórma que no momento afflic.tivo vinham os brado·s de revolta, os protes-
tos indignados 'cont= a sediçã,o, os applausos ao poder .publico e as Qffertas es-
pontaneas de auxiJ.i0 .pa;ra a debelJação da rebeldia. · 

Esse moivimento uniforme, p ercorrendo· toda a vasta extensão do nosso 
territo.rio, prova de modo irrefrarravel pela aguda .receptividade suggestiva, 
pela sua internia vibração, a ·existencla do espirita de nacionaiidade, completa-
mente integrado. 

Todas essas manifestações colle.ctivas, que surdiram, são a demonstraçãül 
mais f1ag:rante de q u.e elle existe. -~ 

Sr. Presidente, esta sediçã,o que acaba de ser jugulada não· tinha um fim 
constructor, um intuito de nobreza, nem a rflamma justificativa de um ideal. 
Nada disso. Era por sua natureza, pelos seus fins, puramente n egativa . 

Um dia, esses ,homens que illudiram a Nação, conspirando para assaltar 
os poderes publicas, Iudibriando a confifünça que se n elles depositára, como! 
encarregados da manutençã,o da ordem publica, de g uardas vigilam.tes das ins-
tituições comstitucionaes, um dia, elles violaram o seu pac,to d e honra, para 
voltarem as armas .contra essas pro.pri·as ins tituições, a matula dos e.m uma 
revolta de .quarteis , unidos apenas so.b a base commum ·do instincto de des-
truição. · 

Essa sedição cahiu, como. tinha de cahir: coinbatida por todas ·a:SI forças 
vivas da nacionalidll!des, em me io da indignaçã0 e do desprezo publicas. 

Dous vultos, principalmente, salientaram-se nes ta luta, focaliza:ido todas 
e.s attenções e que hão de passar á lhistoria envoltos na mesma aureo,1a de 
sympathia e de gratidão publica: de um Jado, ·a figura serena, energica e do-
minadora do •S.r . Presidente da Republica, tomando .todas a s protvide:ncias [para r 
ãominar a r evolta .como a viva encarnação do poder constitui-do; de outT.5 ! 
lado, a figura heroica: pela abnegação e pelo sacrifício, do rnustre iP.residen- 1 
te de S . Paulo, que só era •conhecido por nós, como um brilhante intllectual. \ 
Ignoravam.os ainda a formidavel reserva de energias que existia naqueHa or-
ganização. (Muito bem). J 

E ' justo, Sr . Presidente, que, como :representante aa maio.ria da repre. 
, sentação s ul-riog.randense, me desvaneça e me or.gulhe peio auxilio e.ffidente 
que prestou o Rio Grfünde do Sul, cumprindo 0 seu dever, o Rio Grande do 
Sul, representooci pelo seu .governo, na 1pessoa ibenemerita de Borges de Me-
deiros. Este bem comprehendendo as suas .respo·nsabilidades no momento, não· 
teve n enhuma vaci!lá.ção, 0 seu e spirita não tergivwsou, não se quedou no-
commodismo apathico dos indifferentes, tão pouco não e sper.ou a rvinda dos: 
auruspi.ces que ,lessem nas entranhas das victimas ~s intuitos da revolução 
e os motivos cue a desencadea.ram, para depois a·ssumir posição. 
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o SR. FLORES DA CUNHA: - Muito bem. 
O SR. GETULIO VARGAS: - A~ contra:rio, sua manife.stação, sua soUd::irle-

d·ade foi comp'leta e· integral, prestando -0 benefico auxi1io de todos os recur-
sos do Estado, quer moral, quer materialinente. A·carretou 1-0.go com a respon-
sabilidade de seus actos, sujeitando.-se aos riscos que a variabilidade dos succes-
sos pudesse trazer como consequencia. Nem outra attitude era de esperar de 
um -homem que, além da responsaibi!idade de cheife ·de Estado, tem a de chefe 
de um grande partido, visceralmente organi.oo e cons·ervafü>r. 

l Sr. [?residente, essa attitude se corporificou no auxilio dessa briosa mi-
lícia dvica que veiu .cqmbater em S. Paulo e que trouxe, como característicos 
do torrão n ativo, no '.!Theio de seus braV"os irmãos de armas; o impeto e 0 a r re-
messo !'<Ul-riogra.ndensee. Não. era uma untclaide isolada que viesse pela pri-
meira vez luzir o nome do Rio Grande do :Sul nos fastos guerreiros. E.Jles eram 
os reipresentantes de uma tradição, o. ultimo é lo ' de uma cad'eia que se disten-
de do paissado, desde as 'lutas. historicas das conquistas em' que esses bravos 
legiona.rios de antanho tiveram de demarcar as fronteiras da patria. com as 
pontas de suas espadas . Elles traziam do passado a responsabilidade dessa 
tra<l'içKo de hercfismo. Nas aza.s dais suas insignias palpitam mais de dous se-
culos de .glorias. 

N em era a ·primeira vez que o Rio Grande do •Sul tranlSpunha as suas. 
fronteiras, para vir e m.auxiUo ·da Republica, dentr.o do territorio nrucionai. 

( 

J'á de -Outra foita., a fogenda.ria Divisão do NQrte, gu'!ada por 'Pinheiro Ma· 
chado e Rodrigues Lima, atravessou Santa. Catharina e Paraná e chegou :is 
fronteiras de -S. Paulo, pan1; def<lnder o governo legal, na figura symbolica 
e inolvida.vel de FiorianJ> Peixoto. '.Passados 30 annOls, essa mesma milicia 
tra.nspõe as fronteiras ·e vem a S. Paulo defender ·O governo legal na pessoa 
do iseu Presidente, Arthur Bernardes . . (Muito bem). 

E' justo, Sr. Presidente, que nos· orgulhemos uesse feito; mas de fórma · 
alguma pretendo dar superi'C1ridaide ao valor, á bravura dos riograndenses so-
bre -0s seus irmãos de arn;i.as. Ao cu.ntrario, eUes se orgulham de .comiba.ter lado· 
a lado, 'hombro a hombro, .com o bravos do Exer.cito e da Arm'ada, das :rtülicias 
cívicas dos dutros Estadqs. Todos porfiaram em galhardia, desinteresse e ab-
negação. Nem o amor ap to.não natal irop.ede que o coração se desentranhe 
em affecto commum pela grande P.atrla. Ao contrario o estimula e fortalece . 
(Muito bem). " 

Os sul-riograndenses vieram bater-se pelo grande ideal, que é a defesa da 
patria, 11(} '3eu conjuncto republicano federativo. 

Nós, os Tiograndens.e;s, que auxilia.mos a organização e a conso-Jidação da 
Republica, nos sentimos 'Perfeitamente a gosto. dentro des.te regimen. Desde 
que .o Brasi'I dlvid.iu o seu seio, quebrando o padrão da unidade monar.chica, 
para oç:gánizar-se em 20 iEJstados a utonomos, nós, r!ogra11denses, nos sentimos 
p r esos po.r laços indissol'µve is a essa organização, que deYem-0s defender em 
qualquei:- terreno. (Mitito bem). 

. o Stt. ARMANDO BU1RLAMAQUI: - Sentinellas da :Patria. 

~ 
O SR. GETULIO VARGAs: - Dentro do reg!men federativo-'Presldencial, en· 1\ 

~ 
tendemos -que o Brasil enco:ntpou crystalizada, nas mais amplas franquias J!-
beraes da Constituição d!L Republica, a fO!rmula. definitiva de sua finalidade 
pollt!cfJ. . 

Hoje, si aft.guma preoccupação deve existir, é exactamente a que preoc-· 
e upa o Sr. Presidente da Republica, i reorganização financeira e o desenvol-
vimento economico do paiz. 

São essas as bases sp'bre as qi.iaes tem de desenvo-Jver-se, tem de fortifi- 1 
car-se a nossa hegemonia pacifica no Continente Ameri.c:a.no, pela superior!-· 1 
dade da cultura e da riqueza. 
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Por isso a derrota dos rebeldes que, em 1S. Paulo, ergueram o collo da 
revolta, tem ipara nós o significado d·e uma profunda lição. EHa vem demons-
trar que o Brasil, pe,la s u a educação ipatriotica, pelo seu ardor c ivLco, pela 
sua cultura, pelo senso· pratico de sua finalidade :politica, compre·hende per-
feitamente ·que já passou a época dos motins de quarteis e das empreitadas 
caudilhe·scas, venham de onde vier·ern . 

.Sr. Presidente, plenamente de accôrdG c<;lm a moção apresentada pelo il" 
lustre Zeader, venho em nome da -maio·ria da representação sul-riograndense, 
congratular-me comvoseo pelo restabelecimento da paz, ·que iSignifica tambem 
o restwbelecimento aa ordem legal, a reintegração dQ .direito violado. e 0 trium-
pho inestimavel da justiça. (Muito b e'l'I~ ; muito bem. Palmas . o oo·aàor ~ 
cumprimentado). 

O Sr. João Mangabeira: (pela oràem) - Sr. (f>.resi.Oente, s i todas as 
batn·C6Jd'as se a:nani.fest·am, testemu~hando seu jubilo arute a victoria da lega· 
[idade, ·bem v1sto que a Baihia não ·Podia, n este momento, emudecer. 

E' elJa que extremece eigoa:-a nas ·commoções de meu ·espiri.to, cr;»alpi.ta 
nos sentimentos de minha ·alma, vibra. !!los accentos de minha v·oz; ella que, 
desde o ip.rimei:ro instante da a:-evolta ce·rrou fileiras como um só lh•omem, de r-
redor da Jegalideide, encarnada IIlO Pres idente da Repulblioa, representação su-
1Prema da: iPat.ria, neste kam.se orudelilssimo, em qu e si de aLguma cou sa, temos 
que nos envevgon'har, muita eousa temos em •compensação, de que nos en-

solbenbecer . 'J 
De facto, .quando aos .primeiro·s dQ0JS Çie Julho, a Nação, tomada de sur-

presa, ·amanhecia .s•o1bres-a1tada, •aos clarões da revolta mfil'Ltar, •que esto·irava 
em 'S. Paulo·, de um Laido o motim negragado nos ttebaixava aos olihos do ex-
trangeiko, a,cendendo na a'lma dos .patrJ.01tas âquelle grito de angustias e 
deseSIJ)ero, que vtbra !llO 'telegramma do ·embaixaidor Gurgel, por outro lado a 
energia serena, deante da ;;ie rigo, no seu mmnento lfata!I, a energ:i·a i·nque-
brantavel e fm, demonstrada velo gover!llo, pelas ·ola!sses armaidas, .pelo vovo, 
aipreserutava aos nossos 'Oilhos e aos do estramgei:ro o exemplo da segurança. 1 

wbsoluta de uma grande !llacionalida,de, ooJllfiarnte em s ua :pro!}ria força e dei- 1 
xava, nos longes do if:emipo, antever vapel que a providencia Mres re.serv·a lilOS ( 
destinos eternos da !human1dla.de, (Muito bem; apoiados). 

[[)e 1iruoto, 1S:r. \Presidente; em toda a rlüstoria ~ nos.sa nacionalidade, no ( 
cursa dos dois regd•m.en.s, nunca, como agora, n ·as e;ngusti.as dessa conjectura, 
tremenda e teme.rosa, !!Junca a Nação se apresentou tã.o consciente de 1sua 
fortaleza, ;tã,o seinhor:;i. dos seus destinos (aploiaàos), tão certa e segura no 
direi-to de .governar-se .por si mesma, livre da Mela lhumffhan.te das classes ) 
que organizou para a sua defesa; que juraram po.r .sua honra defende~-a· e ' 
que agora me=o, sailvando a s ua honra, acat>a1n de, ainda uma vez, a de- / 
fender . (Muito bam; apoiaàos). 

De feito, 111unca meThor se rerve}aram, entre 116s, as graindes vJ.rtudes da.a 
naclonalidad6s robustas, não commun.s a outros ipovos. 

Nada dos excessos, dos ex.aggeros, das .represallas, da.e reacç)ões·, das 
vdnganças, que assig.nalam rnc. momento de 1periigo, os ipovos 'timtd·os, quasi 
sempre irJ:'eststiveis :no seu prim·eir·o i0mpeto, ma,s d'raco.s em seg·uida, no :pr9-
longame nto da r-esistenoJ.a (miuto bemi). Não, '!!lunca melhor se casaram, do 
que nesta emeirgencia, a frieza •com a bravura, a serenidade com a energia, a 
tranquillidade oom a resorrução, a in~,e.gurança relatiiv"ll do ,pr.esente com a 
C'Ol!lfi•ança absolu;ta no lfuturo. (.Apoiaão·s; muito bem)., 
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Desde os seus primeir.01s momentos , vêde, senhor'es, vêde oomo irradia de 
fulgOJ: a aiutoridade civH ! 

Vêde-a, no heroico Pre.sddente paulista, resistindo com um pugilo de bra-
vos á tropa rebe1lada, e salvando •Com a s ua resistencia a di:gnidade rediviva 
dia p.ader civil! Vêde-a, no Presidente da '.Rle))lubillca, frio e severo, nos m-0-
mentos mais perigosos do .transe crudeli<ssimo, apresente.mio H-os nossos olho's, 
como que a i.magem da propri.a patria, na sua im.passivel serenidade trium-
·phooora! Iruflexivel, orgamza a resistencia, mas, a o.rganiza dentro da lei, 
secrn rt:rn's.p.or nunca a 10ll':biita legal! !Não se exaggera nas represalias, não se 
exal'ceba nas vinga.nça;s, não se excede Ila6 reacções desm.ecessarias ! As fa-
cuQdaides do sitio, e.11e não as rusou Binão na d~esa da ~egailidade ameaçada. 
(Apoiados). São estas qualidades d·e e<ner.gia e de frie2a deante do perigo, 

de con:fiança :em suas ·pro,pri:as forçais, apezar dos maio•res a.ttentaidos, esta 
resoluçãio de resisth· tenaz e oonscientemente a to•clais as di.d'i!'.i-culde,des, não 
a'bandonando nunca a lei, não e x-cedendo nunca a sua o'r.bita, foram estaS as 
virtudes supremas da ibravura, frieza e amor á o·rdem juridi'ca que con·sa-
grarairn ·na historia os romanos, e, p•arece, itJr<ansportaidas .pelas legiões de 
Cesar, do céo azul do m.eio dia da Euro1pa áJs n evoas de, grande iJha do norte, 
:l'izerairn, atraNés do.s •tempos, ·a trama indestructivel do carn,cter britannrco! 

São estes, a meu vêr, os sentimentos que nos honrairn, neste momento, 
,porq•ue raras V'ezles na vid'a dos i:»ovos i1Jatino1s /tienms .pofüdü \contem~r 
essa serenidad~ impertUJbavel deante do perigo! .E qu.e eHa não .nos a;handone 
nunca, em maiore's e mais tremendas •CiOi!ljUIIlJCtUTlas! E da Qição qua este t~cto 
encerra ;pocseamos tira r os coroJ.lartos que e Ha (lOmpo;i-ta. Que a punição do·s 
rebellados se faça dentrq da lei, sem o se;ntimentalismo dos hyste ricos, e sem 
os exaiggeros dos e.p·hlep.qcos. (Muito bem). Que se d'aça dentro da lei, á :som-
lbra da lei e sob o impe,rio da lei (muito beqn,), pol'que de·ntro da lei e com a 
lei, porque fóra de, lei r~ão ha salvaição·! Que esta lição de ibravura, de sere-
:nMade e de amoJ:" á lei não seja olvidada m.unca p efo. Governo e pelo pova 
da minha IYaitria! Que e·sta Iiç·ão .nos Slirva e q~1e, amanhã, 1puntdos os crimi· 
:noso's, desanuviados os 1ro1rízontes, varridos os avantesmas óe novas ·rebelliõe·S, 
todos nós, eu e vós, QJossammi vêr o Braisil marchar .tranquillo para ·O futuro, 
grrunde, proE1J)ero e fe!i:z, não sob o estanoorte rubro da tyrannia ou da 
guenra, mas sob a banpeira bemdita da H.bel"laade .e da p.az! (Muito be1n; 
muit;o bem. Pa'lmas. O orador é 'l)Vva.mente cumprmnentado). 

O Sr. Pinto da Rocha (veia ord'&m): - Sr. IP.resillente', entendeu a von-
tade soberana dü!s m eus P·rezaidO·S co1legas, representantes da ·.A!lliança Liber-
taidora do LRio Grande do .SuQ nesta <C'amara, que d'osse eu o interprete dos seus 
senUmentos no instante em que o :po'Vo braisi•leir.a, ipe·10'S seus Deputados, 
celebra o regresso do •Ell;ltado de •S. •Paulo 'á legal.idade constitucional da Re-
vu!blica. 

So.Jdado disdplinado do dever obedeço á •suave imp•rnsiçã,o da süUd•ariedade 
lf2·aterna que nüs liga e junto o meu ;pens·amento ã co·rrente caudalosa da 
winiãJo nacional •que vibra e estua 111.eista IJ:J.ora õe delicadas emoções para as 
a1ma.q dos que ;nem um ·fiÓ instante se af·aisturam do ·cuQto severo da Iel. 

Ent•retanto, .S.r. Pr<?siclente não me pail•pHa <d:e alegda o ·coração, nãe> 
~xml'ta de ccrutentamentp a minha. li:n.telligerucia, iporque não podem ser só-
mente esses os senümentos da wl:ma. braisllei.r.a no dia em 1que, celebrando 
embora a vLcto.ri<ai da l 1Jgali.claide 1soibTe a anarclhia e da di.scip'lina oobre o 
·caudi1hismo, se inscreve tambem na ihistoria da .Patria es'sa pagina do-lorosa 
da derrota: de sornados 'fl!IIlotinados, q111e, infelizmente, 1são ibrasiQe~rns esque· 
cidos da saigrada :grandeza do juramento presta do 1sobre a •bandeira .da na-
cionailidade. 
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Por maior que .tenha sido, e .foi mlllito grande a beUeqia da rep,ulsão; poi· 
muito que tenlha subido, e subiu muito ail:to, a 'cel,sttude da resistencia ; ala1s-
t re 'quanto ·haja .po!dido alastrar por toda a e:xitensão do ten"itorio patri:o, a 
mol>reza da abnegaçáo ibrasi1eira, illunca mais saJhh'lá do marmore da nossa 
'existencia, a manClha escura que o sangue del'ramado barbaramente deixou 
!Para assignale,r, nos 2,2 dias d.e:ssa noite po.1ar de desoirdem, a /Passagem da 
loucura a.nar,chica, embora soibre a ~ei ir.einteg·raida na sua o<I"bita normal, fuQja 
a aurora borea;l da vi:ctoTia. 

Não cahi,u o ·re gi-men, não baqueou a RepubJica, nfüo foi rasgada a Ccmsti-
.tuição é cer:bo, mas a gloTia do >tri<umpho talvez não possa r,emont ar ao Ca-
pitolio: 1os Io·ur.os da 'Victoiira não poderão corooir os veIJJcedores, e a a;utm·idade, 
embora defendida com denodo com energia espartana, ,com conscienda fpr.te, 
talrvoo não 'possa eSrn.agar totalmente o crime, poC!'que, vara des ventura n\I ior, 
os crfuninosos l'«ão 'brasileiros e essa lufada de rrouowr•a que tra nsformou/, 'i'lu-
rante 22 dias, a f!oirmosa ribeirinha do Tl:Hé e,m rum mamicomio de doi«loa 
enfurec~dos pe1o s•angue e pela metral•ha, !foi uma exp}osão de oaudiJ.hismo 
que s e tornar'á endemico, ;si não ifôr eSitancada a f·olnte 1Per·manente e sa-
neado o fóco antigo de intecção. 

A soHdairiedade .fo.rrrüd:av.el que agrupou o Bra sil inte.fo:191 em rto.rno da 
sua !formosa bandefra, redimiu o peccado m·Ol'tal, é c er.tn, mas , o Calvaria 
lle S. .Paulo ficar<á na histori"!- da \Republic a rtal .qual o ou•t r o de ha dous 
mid annos, que nunca mais s e apag;o:u 111a anemoria 1huma;na, muito embora, 
depois do Ra;bbi.iio, os lhJi.storiaidores não saibam dizeT se mais alguem ex· 
pirou na cruz. 

E' inidis1pe-:n!sav.el .que esse motim de quarteis que atri;.zou <le 30 anno:o 
a marcha agora inicia da :da 111os sa reconstriucção :f'inairuceira e e conomica, seja 
o uilitima ; q.ue a R epubHca civ1H, airca santa das nossas asP'irações, te ruha 
1serrnpre dee,nte dos 0H1os e da coil:J.scienoia aqueUa fo~osa Ução de civismo 
que o genio de R<uy 'Bairbosa nos ernsi'I!'ou, no 'i>'Ulpito d e Sa,vorua.rola, r e na s-
cido na catihedra wni:vers it•aria de Buenos Aires ., que n ã o haja a neutralii-
-Oade en,tre o crime e o direito, entre a ity,rannia e a lil>e·rdade, entre a de-
mocraicia repuhlicaina e a dictadura, que ningu em ,se lembre ma is de esmagar 
direlt<>s lhistoric·amente adquiridos e radicados na, .conscienda b~·asi1eira, ten-
fando e:x;periencias iphilosopJ:ucas paira a im!l}oi;; iç ão de doutrj.nas incomJParti-
veis com a formação da alma naci!Ollll:!i1. 

Ten!hamo's coraigem de einfrentar e ·estancar a fonte da fermerutação ~ 
nunca mais haverá nos <>Ho milhões e meio de kiJ.ometros '.quadra dos em que 
reside, no te.rritorio da .A,meTica, a so•berani:a brasiJ.efra, a r epetição desses 
22 dias de aJm8iI'gur?<, de luto e de terro·r que tounbaram s obre S. J"aulo, como 
um raio de e:x;terminio, a1neaçarud:o a ReprubJica. 

Eu exulto, 1&. P ·residente, nã;o /tanto :P'eJ.a 'Vi!cto.ria 1em si, mas ipiela 
grandeza da liçã:o: foi a Justiça q:ue venceu o arb1trio; foi o Direit o que 
tr!urrupoou sobre a d'orça; foi a razão que S'Oibren::-.dou tna ,cr i'sta ela .onda an r,r· 
chica, !l'oi a ordem coootitudoi!lal ·brasHeira ·qu.e domJinou a reb~Jj.ia. ; e quan-
do a carta dos nossos direMos lfôr inte,gralmenrte obedecid3', :Se.m so1phis1rrn1•.s 
vãos, desde 'ª ]nfem:io Verde ao Fnm1pa, não haverá ·q,uar.teis qae Ee .re>v011-tem, 
porque a sombra de uma só bandeira, a brasHeira; a igualdade de uma lei 
unica, a bra sileira, e a integ;ridade de uma -só m·agistratura, a brasHeira, for-
marão o pállâ·q augusto da UilJÍdade nacional, cnbrindo a ·hos tia da nossa 
conscienc ia livre. 

·S·r. Fresident.e, V. Ex ., preside ~oje a esta sessão augusta da ,Clamara 
dos ,Deputado's da Republica em que se celebra a rviotoria da legalidade, e 
V. Ex. a •preside na au.sencia do ·pauJista illustre q.ue diriglu 8!que11a outra 
se'ssão fo.tmidll.JveJ. em que todos os Estados da Federação brasileira juraram 
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f'l!Jdelidaiàe á Constituioão, á ordem e ao Governo da '.Riepublica; esse 1paulis ta 
i.l!lustre senrt:iu, então, qomo V. Ex. está serutindo hiotie, que o p,un>hado 
de :rebeldes Q:ue aipunthalou a Patria e CJ:ue f.ugiu de S. PaUilo, felizmente não 
fez falta. a. integração. da consci~cia nacionaJ; V. · E ·x. estlá sentindo que a 
consciencia 1brasileira ·esteve ao lado da grande iPaultC!éa, e, nesse mesmo. 
Jog.ar &nda aigora se encontra ·orgullhooa e d'.eli'z; V. LEJx. sente ·no paiipitar 
unisano dos corações da Federação, qu.e é o espkito da nacionalidade que 
não se air a.st:OiU da terra, paulista; V. Ex. sente que Ih.a nesta hora e neste 
a'ecinto quaJque r ·cou:sa do J'arsi-fal wagneriano; é o espir'.Lto dos bandeiran-
tes que de sceu d e todas ais ,aJ•tura.s da •histori-a e subiu de todos os pontos 
· ca11deaes do terrHo·rio <nacional, aicud.indo. ao ohamame.n to da alma pa tricia, 

~
a;t -Oo1larosa nos caJnjpos de P.i.roJtininga, -chamtando pelos filhos que el!a 

.... . s·ou na d!ous seculos .pela vaJstidão da .patria immensa e que, na 
ho:r-.:0. iaime,rga da provação, v oa.ta ra m todos ao sei-o matemo; é o rt:ypo eleito 
da Providencia e da Nacionalidade .que., .g.raoais áJs s uas :virtudes, Tesistindo 
ás mil tentações do nor.te; ás mil belleZJaJs do meio dia, lás mil grandezas do 
sul, a :todo:S os encan:tamento.s das !l'ilorestas, ,dJo:s rios ·e das montanhas, 
aJcabou de chegar •para •se a>poderar do S. Graal 18-a,graido ·que é a alma bra-
sHeira , encer.rada no ta;bernaiculo histori-co do Ypiranga, (Muito bem; muito 
bem. Palmas . O oraaor é c1vmprinientaào). 

O Sr. Cesario de Mello (pela ordP,m) (*): 1Sr. [Fr.eside·nte, quamc1o foi 
da de0reta>ção do es-t·aid.o de siti-o, ao justificar o meu V1ort:o favo·raivel a esta 
medida, dfose •que o ifa~ia pela convicção sincera de prestigiar a a utoridade 
constituida, para ser integrada a ordem im;prescindivel ao rbraballb!o para -0 

!Pl'Ogresso (lo 1paiiz . 
.AJgora, que e!stá Sjl!fJfi~cado o rpronunciaimen.to sediclo.so lllo Elstado de 

São Paulo, •Urdido 1por um grupo ·dre •b<rasile ir.os deshonesto,s, c uffilPJices õo 
Clilme de lesa paitria, po,r ser sua divisa a desordem rp·ara. a des'honra do paiz, 
comitra os mais sagradorS inlteir\eiS~es da [N]açãiq, ·eu, lsn•liidiar;iio ;oom o meu 
mamda.to, par.a •oorroop·çHJJder á conrflança dos que me •outorgaram e res-
pei1:a.r o prometUmento q ue fiz, ao ter assento nesta Ca;sa, sinto-me honesta-
mente •oondu<'.'d·o, rpela moção ora o~ferecida 1pe1o illustre ieader ela Oamara 
ao dever de congra;tulal'-me com o hm1raid.o Governo da iRepul:>Hca, pelo a cer-
tado civismo das suas qelibe·rações e com o civi1Smo da'S a>utoridades militares 
e civil!! e 1die itod-0.s (;5 b;raslile!ros que !f10Tam empenthados !Pela vidoria da le· 
galidaide . .(Muito bem; ?l'llUito bem. Palmas no recinto). 

O Sr. Presidente: .--O 1Sr. Deputado Antonio OarJos eeq,uer que a Ca-
mara, reong.ratulamdo-se com ·a lN'ação, com o 1Sr . CP.restden.te da RepubLfoa, 
oom o ·BXerci-to e a A:rv:nada e •com os g·overnadores dro.s Estados pela jugu-
lação do [evante militar erm. iSão Pam.Jo, iJI:l!sira, na aota da sessão de hoje, um 
voto de louvor ao Clhefe ·do Estaido, aos oif;ficiaes e rprraças do Exeroeito e 
Armada e aos lbatai~hões policiaes e patriOiticos que cooperaram com as força;;i 
·[eg·aes na <repulsa de rt(io irnQJatriotka sedição . lEJ, mais; que sejam nomea· 
das duais commilssões, $endo uma .de vinte e cinco memhros, para levar ao 
Sr. CPre\sW.ente d"1, Rie<P.1.jbll~ca essa manifestação da IOairnara, e, outra, de dez, 
para ident1co fim, junto aos STs. mi"1.is1iros da Guer:ra e da Marinh•a. 

Os 1Srs. .que aippr-0.yaim o•s requerimenrbos, qqeiran} levamtair-se (Pausa) , 
Foram 3W'I>ravados. 
De conformidade C(>m o voto da Camara, nrOIIIleio para a primeira das 

duas comm~ssões, isto fl, para a que deve·rá cumip•rimenta:r ·o Sr. Presidente 

(*) Não foi revisto pelo ·orador. 
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<da RepubHca, os Sn:i. Dor.val Porto, Eurico VaHe, Arthur 'Collares Moreira,, 
Armando Burlamaiqui, José Llmo, Ju'Venail Lamarti.ne, Allberto Maranhão, Ta-
vares Cavailcanti, .Solidonio Leite, Naitalicio Gamboim, Gi.1berto Amado, Vir-
g.hlio de Lemos, Heitor .Pinto, Amnibal de Todedo, Eurydes Cunha, Molphr;, 
Konder, Getulio Vargas, Antunes Maciel, J3ocayuva Ouniha, Domingos '.Bar-
ibosa, Manu el Duarte e maLs dous 'membros da Mesa, que, aliás, toda ella se 

\Para a segu·nda commis,são que deV'er:á levar os cu:mprimentos da Ca-
mara aos Srs. Mtniistros da Guerir•a e da Marinha, nomeio os Srs. ·Lyra Cas~ 
ai>Socia á mamifestação da. Camaira. 
tro, Magailhães de Almeida, Bian.o:r de 1Medeiro.s, <Simões J!liJJho, rserna·rdes 8(» 
brinho, Oliveira B'ote]ho, Joãio de Faria, Carvai1ho de Brito Bethencourt da. 
·Silva lFiillho e ·s ·everiano !Marques . 

SES!SÃJO DE •3<1 DE JULHU 
! O Sr. Azevedo Lima: - Sr. Presidente na hora do e:iopediente, aipre'sen-

tei um requerimento de info1'1Il!ações que, por não iter sido .precefüdio de con-
side:rações, :nerece 1ser fundamentado por imiude, para que a 1C'amara com-
prehenda a procedencia desse requerimento e justi.fique a mililiha conduc!l:a, 
solicHaindo, neste mo:m<into, 1âis autori.dades execUJtivas se digne~ inlfonnar 
á Nação .quail o teõr ,aie um decreto ,sonegado á 1publicidade. 

o SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - Não foli pUJbHcado no Diario Officia .. 
O .S'R. AzElVEI>o [LIMA.: - Não. Elu me expltco. No Diario Offi'ciaZ da Ba· 

h ia, de 1•6 de Julho,' .se e:nconka, na rpirimeir~ ·paigina, a seguinte local: (Lé). 
"10 Gorverna(LoQ:> .do Estado da Bahia, :tendo €m vi!.sta o decreto do 

Governo Federal .de 14 do corrente, .qu"' amrprriou a este Estaido o esc 
<tado de sitio ap.pr.avado ipel!o Congresso Na:oional em 5 do· mesmo 
mez, :r:0sO'l1·e adiar até ulterior <ielâ•beraçãio as eleições mumicipaes que 
deviam ser realizad<1Jc em 20 do vigente". 

Duas paginas a ,deante, no t-01po d:a segunda .columna, encontra-•se, sob o 
titulo - "Estado de sitiiOJ" - a segutnte nota: (Lê). 

"O · Gaverno da ReipubJi.ca. decretou, em 14 ó.o co,rrente, o estaao 
de si.tio ·Para este Estado e o de <Sergipe. !Neste seintido, o Dr. Go·-
'Vernador do Estado receb·eu o telegramma seguinte: "'PalaCio do Cattete, 
.l'l - T ell'h<J a honra de comrnum!ca,r a V. Ex. que S. Ex. o P.resi-
d.inte da Re1publ1ca ais·signou 1boje decr.ito numero 16. 527, e·ste.ndendo 
aos Estados da Bahia e .Serg~pe, 'I>eJ,o mesmo .prazo de 60 dias, o es-
tado de sitio decretad.o pelo IC:ong.resso N<llciO!llal <para os Esta.dos 
de São Paulo e Rio de Janeiro, e para o Distr~oto Federal. Sauda-
ções. - Felix Pacheco, Mini'stro interino da Justiça." 

Sr . Presidente, desde 'º dia em que me .chegou râis mãos €'ste raro exem-
!Pla!.' do Diario Offi;CiaZ da Ba:hia, do qual .essa publiooção cOlnsta, pro.curei no 
Diario OfficiaZ da Uni'ão o decreto do Governo, numerado, segundo disse o 
·ex-Ministro da Justiça interim.o, e que d-evia. ter loigrado publicação nas,~ e 
1umnas do imeSino. 

o SR. ADoLPHO BERGAMINI: -- Já ·alQ'udi ao assump·to, da tribuna., 
O <SR. AzlllVEIDo LIMA: - Não me .foi daido, entretanto, rupez-ar de respiga:r 

o Dfario com paciené:i!a :tienedictina, encontrar .os itermols ·de trul decre.tOI, 
O S'R. ADoLPHo BE!MA:MINI: - E o càiso do Rio Graindf\· do ,Su1, que ainda 

f o! .peo.r? 
O S'R. AlliEMiloo !LIMA: - !Sei ni.alis que, aipôs esS€ •decreto de sitio clan-

<destino, outros deoretO<s, Í'aimbem clandestinos, iteem >logrado a. assignatura do 



Sr. Presil1ente da Republica, que e.sotá fa:zendo, nessa . q:uestão de !sitio, o.bri. 
de turroo, inegocio a prestações: hoje, sd.itio na Bahia; amanhã, em SerJi1pe, 
depois à!Q Pará ..• 

o SR. CARVALHO N°lilTI'O : - Lsso s. Ex . pode fazer. 
O S"R . ADoLPHO BERGAMINr : - Funcpi!Ol!laJndo o Congresso não póa.e , 
O .SR . GE1'TIL TAVARES: - Pôde, porque a lei deu auto.rização . 
10 !SR . .A!DoLPHo BElRG>AlVIINr : - A a uto r izaç:ào é inconstitucional ; a com· 

,petenicia é p.riva tiva do do Cong110sso Nacional. 
O -SR . ALVARO R O.CHA: - O iCon gres'so deu a a utorizaçãv, 
o SR. ADOLHO B~lRGAMINI: - Não -lhe era UCi-to da l-a . 
o ISR ., AzEV.EIDO LIMA : - Quei·o o respbLto a ·lei. 
O SR. .AJDoLPHo BElRGAMINI: - •E á ümst:•tuição. 
O SR. CARVALHO NETTo: - :A Constituição não lpód.e estar ao le.ci(C! dos r o-

<voltosos. 
O SR. AzEVIiIDo LIMA: - Sim, -querem·os o res peito á iCo-nsütuição e á lei. 
O SR. CARVALHO N<ElTI'o: - A le i e1s·tá "com 1Q1Uem maintém a ordem e quem 

a 1rrm.ntém é 10 Presidente da Republica . 
o SR. ADOiLPHO BERGAMINI : - •Quem se .colloca fóra da Con stLtuição é 

que está imP•lantando• a rnvo1'uç.ão . 
O !SR. CARVALHO NETTO: - O Goveo:mo está com a .Jei, a mrpa r ad-o p elas 

forças que ficaram fiei's . 
O SR. ADoLPHO BElRGAMINI: - EJ!Jtã:o, será llJClto de forQA, e n ão acto legal! 

Então, não iesta.mios em uma de mocraicI.a! 
O S'.R. AzEvEIDo LIMA: - De f acto, é a dii·cta dura. ( V'/Wos protestos). 
Estão se decretand~ ~eis ·que o 'POVO não .conhece, cos decretos do gc»· 

ver.no jc'í. são cJ.andestinps. pudena:os, oocu.Jto~! 
O SR. ADor<PHo B<E\WAMINr: :- Num regimen que tem por base a pu-

'l:>licidade das lei's . 
IO SR ~EVEDo ~M,;l: - :Sonegaim~se, propiostt·adament e, esses aotos á 

pwblicidaide . Não é o ;rep-i:Inen da l ei, é o ;regimen da ·desordem , da re.volução. 
O S.R. iC'ARVALHo NIEll'To : - Quem :Pôde ju1gar dos a.otos .do Govevno é a 

Camara. V. •Ex. d enuncie. 
O SR. AzE1vEDo .L1Mi1-: - [Pois, si estou d€-nunciand!o! 
O SR. GILBERTO AM.(IDO: - P ergunto ao orador: as consequecncias decor· 

r enrt.es d:o estado de si·tip não auto.riz;ariam .o !Poder 'Executivo a u!sar d o r e-
CU!rso de que usou, deixando de pubUcar no :Rio de Janeiro o d'.ecreto? 

O SR. AzEVEIDo LIM!A,: - Não, senlhor. AJbso[u14 e [>eremptoriamente, nãc,, 
O 'SR . .AinoLPHo BllilRÇJAMINI: - FunccLonaindo o Co;ngresso, n ão po.dia es-

!f:ender o estado de sitio e muito menos faze1-o cla ndestinamente, deixando de 
.publicar 10 decreto. (Ha muitos apartes). 

O 1S:R. IPRESIDENTEJ: - Attenção ! Quem está com a !Palavra é o De.put adr, 
Azevedo •Llm.a . 

O SR . .A2ililVJl1oo LIM,;1.: - Sr. Presidente, vamos 'Pôr a, q u estão nos seus 
devtdos ite:rnnos. 

Ao Governo ass6ste o ·di-reito - aéLmittamos - d:e 'l)·ro11ogar no espaço ti 
no <tempo o estado de s itio, que vigora no Diskicto. i@ederal' desde ·5 do 
corrente. 

O SR. ADoLPH•Q iBERGi\MINI: - Mesmo isto eu contesto. 
O .SR . AzEVm>o J.,rMA: - Ao 'Gover,no não era licito, -porém, fugir á digpo-

sição imperio'sa e taxatiya do decreto n . .562, de 12 de J .u!Lhe ode 1890, do Go-
<vermo Tu·ovtsorio, com f<;>·rça de lei e não .revogado, o qua.I obriga a !PUbli~

ção, no orgão ofd'icial da R epublica, de ·todo's os act os do Go:verno Federa l, para 
~ue [>o·ssam ser regular~s e oper ainties . 



:- 119 ~ 

o SR. EPHIGElNIO DE SALúES: - o decreto esbá p.µblkado n oi D ·iario Officiªi 
da Baihia . 

O SR. Á!DOLPHo J3ERGAMINI: - Então, foi riubilicado de;pois do meu dis-
curso . 

o :SR., AzElvEDo LLM:A: - Quereria ·conhecer esta /PUblicação; ca,nvido o 
nobr e collega a ex'hibil-a. 

O que posso aiffirmar,' o sobre que insisto, o ,que é certo •é que, desde e 
dia 14, aotoo de sttio se estão -c>perando nos Estados -Oa Bahia e de !Sergipe, 
sem qru·e a publicação houve·sse sidioi :feita . 

O SR. Jo.Ã.o SANTos: - V. Ex . não c ontesta que a i::i ubli.cação 1se fez no 
orgã o off1cial do Estad!o da iBaihia. O.ra, o a:cto era [!ara •pr0odu zir ef;foito. no 
territorio h aJhiano; logo~ não 'houve 'sol!legaç,ão de ipulJ:;Jicidaide, e o Go;verno 
da Repuhlica pr.ocedeu corre.ct aimen t e. (Apoiaào·s) . 

o SR. .ADOLPHO BERGAMINI: - IN"ãf; a1poiado ; '1 a<:~::.. 'E> d-0 Go·vernc; Cla 
União e tinha de ser publicado no Diario Offioial da União. 

O SR. AmVEDo LIMA: - ReaJ;mente, a allegaçãio que neSite m omento aip-
parece é uma sotPhisticaria -: peço pennissã .:. para d1ze1-o. 

O ISR. J •otÃ;o S'ANros: - Não apoiaido. 
O SR. A~o lf..iIMA: - De accôrdo .com a lei, não 1h a acto do Governo 

Federal, desde que nãio tenha s·ido puhlicado no orgão off.iciaJ. da Republica . 
O SR. JoAf> SANTOS: - O .que tem im<portancia no caso é o -seguinte: a 

publicaçã o ·teve Jogar no orgão ·off.!ciail do Estado a qut> o a,cito se ap:plicava. 
O 'SR· AzEVEDo LIMA: - A lei que acabei de citar determina que, dentro de 

t res dhs 'apõs a publicação no orgã0 o.fficial do Governo da Republica, entrará 
o decreto em execuçã o, salvo si o proprio decre to ·estipula,r o contra rio· e pres-
creve;· a da t a en1 que e!Je c omece a op.e·rar. 

o SR. J DÃO SANTOiS: - V. E x . est á enganado . 
O SR . ADoLPHo BERGAMINI: - Não se nhor : sen do o a:cto do Presidente da 

füipubJi.ca, te m de ser '];lubJi.cado no Diario Otficial da União. 
O SH. Joko SANTOS: - O acto era p ara ter effeito1 em dada região t errito-

r ial e n essa r egião o orgão o.fficial do E stado o publicou. Logo, não houve 
~onegação <le publicidade. 

O SR. J\.zElV_ED0 LIMA: - Pois, n em nesse orgão officia:l do Esta do foi lJU-
biicado o decreto, n em .o mesmo la.grou inser ção em qualquer jornal ófficial 
do paiz 

o SR. JOÃO SANTOS : - V. Ex. e·st'á Jendo! 
O SR . AZEVEDO LIMA : - O que H foi apenas a notkia de um t elegramma 

do Minist ro da Justiça, communica:ndo que o decr eto fôra expedido. Este não 
foi publi.cado; quem co_nhece os seus termos? 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Que nos inte-ressava a pubUcação de um decre-
to que sõ ia vigorar para o Estado da Baihia? (Apo·iaàos). 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Inte r essava, porque o,. estado de s itio inte-· 
ressa a n ação int·eira, e até o ext erior. 

O SR. AzEVEDo LIMA : - Pois bem, l!lão bastou a clandestinidade do de-
creto n. 16. 527. Houve arbitrariedade maior. Que é o sitio no Rio Grande do 
Sul? 

o SR. AN'i'ONI~ CARLOS: - E! a mesm a cousa. 
O SR. ADoLPHo BERGAMINr: - Não é a mesma cousa, porque lá nem ha 

o sitio e se a u to·riza o rpres idente do Estado a m andair pa ra o Districto F ederal 
sem, siquer, a extradição interestadual, aquelle-s que são considerados boa-
teiros. (Ha muitos out ros apartes). 

O SR. AzEVlllDo- LIMA: - Vamos daT de barato, por grande esforço de con-
descendencia, que se tenha procedido com toleravel regularidade em relação· 
ao sitio, na B ahia e •Ser g ipe; mas pe.rgunto á Camara : é obvio, e razoave l, é· 
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!11.aturad, é judicioso q u e o ex-ministro dois Ne·gocios do Interior, por simples 
resolução sua, possa autorizar, em nome do Presidente da Republica, median-
te despacho üilegraiphico, que se proceda á detenção summaria dos que não 

.são sympathioos á. situação domi·na.nte? 
O SR . GILBERTO AMADO: - Não se trata de saber -0 que é 01bvio, nem o que 

~ natural; trata-se de saber o que é util e necess ario, neste momento, para 
segurança da Republica . (Apoiados). 

o SR. A.noLPHO BERGAMINI: - Mas dentro da C O(nstituição . 
O SR. A.zEVEDo LIMA: - Si o Governo está armado de poderes para pro-

. ceder regu1ar e ite.galmente, para que infringir a lei? 
O SR . A.noLPHo BERGAMINI: - Si as proprias le·is n ã,o podem vigorar quan-

do sã -0:contrartais á iConstitµiçã'1, como -0s simples decretos do Executiv o :Po-
derã-0 te.r valor, quando são inconstitucionaes? 

O SR. AfillVDo LIMA: - S.r . Presidente, em data de 11 deste mez,' o Sr. Fe-
.lix Pacheco, que estava então n a gestão da pa;st a da Justiça e Negocios Inte-
riores, teiegraphava ao füctaclor su l- rlograndense, determlnanct0. que· praticas-
.se os actos de autoridade que julgasse convenient es, em bem d:a o·rdem. 

·Eis ·O<> termos textuaes d·O· fi:nal de despacho: . 
":B'lca autorizado plenamente a agir nesse sentido, em 11ome e por 

d·elegação de; Governo Federal, reprimindo com energia os elementos 
perturbaidores, prec!ldê'ndo e _ remette.ndo para aqui os boateil os e agi-
tadores, quaesquer que efres sejam, aut-0res, impressores e distribui-
dores de boleti·ns ou outros impressos {mbversivos . 

O inspector ~a regiã0 receberá instrucções d0, Ministro aa Guerra 
para prestar ao .~ov·ern<> estadua.J todo o apoi-0 na execu ção das medi-
das que forem n ·1ecessarias"'. 

o SR . .SIMÕES FILHO: - Dôce castigo! (Riso) . 

O SR . AnoLPHO l3EJRGAMINI: - V. Ex. acha que é "doce .castigô" aga1-.rar 
um h omem em Porto Aleg-re e mandai-o, sem mais nem m e n-0s, para a Cap.ita:I 
da R epubUca, segregado pe sua familia, pr.ejudicado em seus interesses?! 

O .SR . Sn.!IõEs FILHo: - E! que V. Ex. não coc!lhece a província .. . 
(Apoia<ZOSJ . 

O SR. AzEVEIDo LIMA: - E o nobre D e.putado assegura que os jor nalistas 
que vieram do 'Rio Grainde do .Sul estão na A'Venida? 

O .SR. SIMÕES FILHO-: --< Devem estar . Eu era capaz de tomar parte em 
.qualquer revolução, cujo castigo fosse o desterro para as grandes cidades ... 

O SR. JoÃo SANTOS: - No Rio Grande havia um orgão interperte e lle-
fensor desses opprimldos. No 101gar onde ha opposição arregimentada e onde, 
.na opinião dB V. Ex. não ha estado de sitio, eL!es podiam ·recorr.er ao Poder 
.Judic1'ario. 

O SR . A.noLPHo B'>iRGA:\l!IINI: - E' claro. 
O SR. JoÃo SANTos: ~E po.r que não recorreram? 
o SR . A.noLPHO BERGAJ)llINI: - (porque não estou lá. 
O SR. JoÃo SANTOS: ~- V . Ex., não, mas elle, os opprimidos. 
O SR. ADoLPE/o BElROAl\UNI: - P-0rque teem medo. 
O SR . JoÃo SANTOS: - Então :não são merecedores do esforço que V. ll.lx . 

-está fazendo. · 
O SR. AnoLPHo BERGAMINI: - Não são merecedores do amparo da Cons-

tituição? 
O 1SR. JoÃo SANTos : ~ Ningilem nega i·Sl3o, Mas, por que n ão a:ecorreram 

.ao Poder Judiciario, lá, Ot\de não ha esta<l-0 de sitio? 
O SH. AzEVEJDo LIMA: - Sr. !Presidente, o te legramma assim conclue: 
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"O inspecto.r da região ;recewrâ. autorização do Ministro da Qeur-
ra para prestar ao governo estaiClu a l todo o apoio na execu ção das m e-
dida s que f0<ram n e-cessarias". 

Realme nte, Sr. :Presi•dente, para a execução dessas medidas arbitrarias, 
violentas e iillegaes, porque .o Governo não as está ;realizando sob o imperio do 
estado de sitio,,-que, para o Rio Grande ainda, não fQ~ decretaiClo, já chegaram 
ao Rio de J aneiro ... 

o SR. AnoLPHO BERGAMINI: - Dous jornalistas. 
O SR. AzEVlilDo LIMA: - ... varios opprimidos da situação po<l!t!ca estadual .. 
O SR. GENTIL TAVARES: - O q'ue é interessante é ·que· ne·Rhum dos .r epre-

sentantes riogra~ndenses na Camara se tenha pronunciado a respeito. 
O SR. AzEVEJDO· LIMA: - E' 1amentave1, em verdade, que esses J10rna.11stas 

da opposição e victimas da intolerancia e .prepotencia d 0• satrapa sul-rlogran-
dense a.Inda não hajam recebido, co:mo acaba de dizer o · illustl'e representante 
de Sergipe, a palavra amiga e q;ir-0tectora dos m embros da bancada, oppos!c!o-
nista do Estado, que ·até ha po·uco se debateu, em luta. cruentissima, e·m nome 
da llberd9.de, pela depos·Ição do tyranno que infelicita os pampas. 

O SR. JoÃo SAN·.ros: - Que essa admiração e essa extranheza 'Váo com 
referencia a elles. E' feita por V. Ex. 

O SR. SIMÕES FILHo: - Pôde ser uma attitude de prudencia. 
O SR. GILBERTO AMADO: - Naturalmente é uma attitude de .oo:i1stru.c~uo 

republicana, •nesta hora de !l"eoowstrucções. Não é um.a obra de rabulice. 
·O SR . ADoLPHo BERGAMINI: - Não ha reconstrucção republicana fõrá 

da lei. 
O SR. CARVALHO NE'.M'o: - Na lnterpreta.ção ·de V. Ex. contra o parBCer 

unanime da Cama;ra. 
o ·SR. ADOLPHO BI!lRQAMINI: - Unimime, não. Tambem faço parte a Ca-

mara . 
O SR. CARVALHO NElTTo: - V. Ex. nãQ foi voto divergente quando ~-m:a

mos o sit1-0. 
o SR. ADoLPRlo BERGAMINI : - Está V . Ex. engado .. ·Eu combati da tribu-

na. Apenas o meu disc'urso não foi publicado por um acto de fo:rça da Mesa. 
O SR. CARV.ALHQ N=o: - FiqU'e, pois V. Ex. com a honra de ter sido uni-

Ct> Deputado ~1u~ negou ao Sr·. IP'resid·ente da Republlca as medidas n ecessa-
rias para esmagar o l"vante militar de S. Paulo. 

O SR. ADoLPHa !BEJRGAMINI: - Tenho a honr.a . 
O Sa. AzEJVEDo LIMA: - Eu já esperava Sr. Presidente, que a Gamara re-

putas.se pas<i.ivel de censura o acto do delegado da população do Districto Fe-
~eral que vem desassombrada e .l!v1:emente, como V. Ex. assiste, sem exalta-
ção, sem paixões e sem pa,r.cia;Udaide, pedir ao Governo que · no~alise e •regu-
larise o al'bitrio, legalisandio, já que a Gamara lhe .outorgou poderes para tan-
t{,, a situação anomâla e as violencias até agova rperpetradas, á .sombra de um 
sitio clandestino. Mas, 0 que eu: não posso co;rnprehender é que a Camara, 
sobr·e considerar rawavel um acto de dieta.dura ·e de despotismo, ainda julgueo 
recommendav'el que o •G-Ov.erno vá ampliando, a seu talante, sem decreto e 
!!em publicidade o s iti-0 amplo ·q·ue nós 1he conferimo•s ... 

o SR. ADOLPHlo BERGAMINI: - Aliás, fóra da Constituição. 
o SR. AUGUST.o :ÔEJ 'LIMA: - Não apoiado. 
O AZEVEDO LIMA: - . .. e .que, no applicar das medidas p.ara o restat>e1ecl• 

mento total da ordem, não h esite na esco1ha dos meios mais dra.co1nianos, n a 
adopção das medidas mais attentatnrias do l!bera1ismo e do regimen . 

Sejamos governtstas em termos. Est '»todus in re'fnts; por maiPr que seja. 
a paixao qiJ.e nos incendei·e, por maior que seja o ardor que nois esteja as-
s altando, resp:eitemos a ordem lega l, demos nós, co-responsaveis dos actos do 
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Governo, o exemplo do respeito. ao re.gimen lega!l de obediencia á Constituiçãe> 
e oJ:>Servancia á m-0rai!idade. 

o .SR . .AlloLPHO BERGAMINI: P erfeitamente. 
O SR. AZEVEDO LIMA: - Si por esse caminho prosegu.ir o Govern o, :Ro oxe-

cutar e decretar medidas impensadas, ter-se-ha feito, Sr. P ·reside·nte, de modo 
indirecto o elogio velado dos revoltosos, (não apoiados) . .. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - .Seria a consequencia fatal. 
O SR. AzEJVEJDo LIMA : - ... que nos seus reiterados manifestos outra ce'l!• 

sura não fazem ao Governo sinã0 esta de estar constantemente a punhaianrto 
a legalidade, transgredindo a ordem e viola ndo a Con.stitu!ção .. 

O SR . ICARvALHo lNETTo : - E' ·e·sse <! rifão de todos aque.Jles que se revelam 
contra a ordem pu1J!Jica . 

O .SR. AZEJVEDO LIMA: - Si não nos· resolvermos ·definitivamente ll. eonc:Itll~' 
o Governo á pratica .ae medidas moderada<ras e legaes, teremos contribuido,. 
com a alta responsabilidade que nos cabe c-0mo .representantes da Nação, para. 
que prosiga a anaI"chia nacic:mal e para que se implante de modo definitivo a 
d esordem publica . 

o SR . .AllOLPHO BERGAMINI: - Apoiado., 
O SR. AzEVEJDo LIMA: - Penitenciemo-nos dos erros praticados. RecO'filll!" 

çamos que foi um lapso irre<paravel esse em que o Governo incorreu, mas nav 
procuremos, com subterfugios e hermeneutica capciosa, c-om uma sophisticarin, 
que UJ.ão tem aissento no bom senso, justif.icar, explicar, e, m enqs ainda, incen 
t!var as providencias d0 Governo que ultrapassam a ordem legal e que o col· 
aocam a pique de se nivel~r com os pro\;lrfos revoltosos .que cO!Iltinua m c>peraI•· 
do no te!'ritorio paulista. (Não apoiaàos). 

O SR. SIMõms FILHjo: - Que estiveram operando V . . Ex. parece desci\• 
nljecer os ultimo.s faictos. E' üm caso passado. 

O SR. .A:DoLPHo BEJRGAMINI: - Ou estão? 
O SR. SIMÕEJs FILHo: - V. Ex. sabe muito bem que a Nação• tem ce'J~

brado a victoria da legaliqade. 
O SR. ADoLPHlo BERGA)\UNI : - Mas sei por outro lado, que foi suspensa a 

cil'cu'lação do jorna l do .Sr. Julio de Mesquita, que .trazia explicação contraria 
á que foi dada pelo Gove1mo. 

0 SR. SIMÕEJS FILH/o: ~ Os venddos hão de se expJi.car a Se<U modo. 
O SR. AZEVEDO LIMA: - O momento, Sr. Presidente, é effectivamel'lte, d..i 

gravidade sem par. O honrado leaàer da mai-0,r.ia, meu nobre am!gQ/ e illustre 
representante de Minas, 'Sr. Antorno Carlos, cc>nfessou-o sem rebuços na 12!-
t!ma oração, aliás brilhail'f.e, que proferiu ... 

O SR . .AlloLPHo BERGA~INI: - Como rtodas que prod'ere. 
O SR. AzEJVEDo L lMA: - . . . para rebater com f lagrante infelicidade os. 

termos do discurso com q'µe censur ei eu um qutro aicto de evidente 1lJ.egalld1>~ 
d& do Governo . 

. S . Ex., com o notorio patriotismo que todos nós lhe r econhecemos e aquel-
la ponderação cla.ssica que o exorna, com um brilho singular, convocou aos seus 
'.!}Ostos os r epresentantes ·da Nação e :pediu-lhes que, cOim intransigente, s-0--
lidar!edade, viessem ofJ'ereçer ao Governo, nesse transe amargo, todos os prer. .. 
t!mos da sua autoridade e d•edi{)ll..Çãc> dos se<us ·esforços . 

o SR. ELYSEJCJ GUILHjEflME: - As mainifêstações foram espontaneas. Na;; 
foram pedidas. 

o SR .. ANTONIO CARLOS : - A:poiado . 
.O SR. AzEVEDo L IMA: ~- Agora que se reputa encerrado esse <triste eplsOdio. 

militar de S. Paulo . .. 
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o SR. ARMANDO IBuRLAMAQUI: - N.o seu peri:odo· <le operações de guerra. 
O SR. AzEVEDo LIMA: - ... corrijamos os erros praticados e sem trans1-

genc1a, sem imparcialidade, sem subserviencias incondicionaes . . . 
o Sn. ANTONIO CARLOS: - Subserviencias incomdicionaes mas a ordem e a 

Cisclplina ! 
O SR . .A.zEVEDO LIMA: - ... mostremos ao Governo que sempre é t empo 

para corrigir as suas f·ailtas e penitenciar-se dos seus erros. 
O SR . ANToNm CARLos: - Não sei quaes são e lles. O que V. E:x:. allegou 

ficou na allegação. 
o SR. AZEVEDO LIMA : - Oh! V. Ex. dese ja que repita. 
O Sn. ANTONIO CARLos: - Desejo que mostre a necessidade da pubUcaçãó 

do decreto no Diario OfficiaJI, aiqui. 
O Sll. AzEVEDo LIMA: - Leia V. Ex. 'º decr61t0 n. 572. L egem, habernus. 

Não é mistér que se desaJfiem os r evoltosos com ferramentas inuteis. 
O SR . ANTONIO CAJRLos: - E o ;q-u.e o Gove rno acaba de fazer ·combaten-

do fanfarronaidas . (Apº iados; 11iuito bem). 
O SR . AzEVEDo LIMA: - Precisamos cobrar a·nimo ... 
·o SR . ANTONIO CARLOS: - Apoiado . 
O .Sn . A:zmVEDo LIMA: - ... e afogar as paixões em patriotismo sincero'. 
O SR. ANTONIO ICAru,os: - Principalmente aJf.og.ar as paixões dos revolu-

'.Jionarios. (Apoiaãlo&) . 
O SR . AzEVEno LIMA: - A hora triste ,das provocações ainda não passou., 
o SR . ANTONIO CARLOS: - Está bem mais ·alegre. {Riso.) 
O SR . AzElVEDo LIMA: - Ainda sobram talvez a l.guns minutos para que 

se ponha termo definitivamente a essa sedição mHitar. 
o SR. ANTONIO CARLOS: - [Para nós está acabada. 
O SR. AzElVEDo LIMA: - A revo.lu{;ão n ão acabou. (Protestos). 
UM .SR. DEJPUTM>o: - Está extincta . ·(Apoiados) . 
O SR. AZEVEDO LIMA: - E 'llão aeaJbou porque não ·posso· conceber que 

uma columna armada ·se tivesse retirado d e uma c•idade cercada ... 
o SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Cer·=da, não apoiado . 
O SR. AzlilVEDO LIMA: - . .. ilevandq com'sigo munição de combate, arti-

lharia, feridos, ·generaes e so.Jdados, removendo na mais perfeita o-rdem sua 
linha de frente, sem per·siguição e sem perdas! 

0 SR. ANTONIO CARLOS: - V. Ex. fiq;ue tranquil!o, O Governo e<Stá ait-
tento. 

O .SR. AzEIVElDo LIMA: - 'I'ão attento que não publicou aiqui 'º decreto de 
sitio na Bahia. O manifesto revolucionario induz-nos a crer que os subleva-
dos conseTvam comsigo toda a efficdencia bellica e todos os Tecursos militares . 

O SR. ~MANDO! BuRLAM:AQUI: - T 0enha paciencia. EfJ'iciencia militar! 
Quem foge não tem efficiencia . Militarmerute eHes estão em desastre. 

O iSR. ADoLPHo BERGAMINI: - N ega-se uma retirada est-rategica? 
o SR. ARMANDO IBURLAMAQUI : - Não é retiraida, é fuga. 
O SR. AzEVEDo LIM.A: - Si é fuga, 1quem a permittiu? 
O SR. ARMANDO [BURLAMAQ.UI : - Quem debanda de seu camp·o, não é uma. 

força efficiente . 
O SR. AZEVEDO LIMA : - Os revoltosos a:nnunci-am em boletins que não 

debandaram; asseg;uram que -continuam firmes no, iproposito de defender seus 
ideaes . 

Vozms: - Oh! Oh! Quaes são esses i-deaes? 
O SR. AZEVEDo LIMA: - E chegam até o p·onito, Sr. Pre<S.iodente, de expli-

car que o seu p•roc.edimento assen,ta 1em sentimentos hum.anitarios, aifim de 
poupair a cidade a destrui<;}ão ... 
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VozEs: - Oh! Oh! 
O SR. AzEVEDo LIMA: - -... pela artilhar-ia, e para evitar que se sa;c.rifi-

cassem inutilmente os civis não ·envolvidos no· movimento r evolucionario . 
O SR . ADoLPHo BEROAMINI: - E confess.a.ram que se retiravam depois de 

transpo'l'tar o ultimo soldado, o ulitimo cartucho, o u'ltimo iferi-do. 
O SR. LEoPOLDINO DE OLIVEIRA: - Grandes ideaes este-s, que nã°' sabem 

defender. 
O .SR. AzElVEDQ LIMA: - Como que r que seja, t ermina.do ou não o incidente 

encerrado ou nãio o episodio sedicioso, a verdade é rque a paz não voltoJu ao 
animo da população, nem a •serenidade lhe foi restituida, com a communica-
ção peremptoria, certa, official, de que tudo está terminado. 

Antes pelo .contrario, si de um lado assistimo-s ao ass·oalhar de boatos 
tranqui!lizadores, por outro, chega-nos ao -conhecimento, noticias de -que no-
v~ unidades se mobilizam para ·attender ás necessidades da ordem em outras 
circumscri·pções ·da R epublica. 

O .SR. AMERICo ·PEIXOTO: - V. Ex. parece que está interessado nos com-
muni·cados dos revolto,sos. 

o .SR. ADOLPHO BERO'AMINI: - Então ha um communicado que V. E x. 
conhece. 

O SR. AMEJRICo iPmxoro: - Não conheço. 
O SR. AzEVEDo LIMA: - Bem se vê qille ha .contradição. 
O SR. AMERICo iPErxoro: - V. Ex. serve-se do recurso de analysar o 

sitio ... 
O SR. AzEVEDo LrM~: - Não estou analysando o sitio. Estou pedindo que 

se torne o sitio legal pi,tra que de futuro não tenhamos nec.essidade de apu-
rar a responsabilidade \!I"iminaJ das autoridades, lamentar a perda do senso 
commum, que no-s priv·a das liberdades publicas. 

O SR. AMERICo PED\'.OTo: - Está 1Sendo o portav-oz dos revoltosos. 
O .SR. AzEVEDo LIM4: - Não sou p0>rtavoz de ninguem, mas tenho o di-

!reito de reclamar que cumpram as leis . 
O SR. AnoLPHo BERf:JAMINI: - A•poiado. Tem um direito tão respeitavel 

q uanto os outros que 1 u erem apoia.r incondiciona lmente o Governo. 
O SR. AzElVElno LIMl).: - O paiz .não é propriedade de ninguem, nem do 

Sr. Bernardes, nem da maioria da Camara, nem do Zeader do Governo, para 
que, .. 

o .SR. ANTONIO CARI,OS: - Quem o diz •que seja? 
O SR. AzEVEDo LIMA: - ... além de sumpprirem _a publicação dos dis-

cursos, queriam forçar-me a perder a libocd·ade da palavra. 
UM SR . DEPUTADO: -- Mas a maioria da Camrura Te-presenta o paiz. 
O :SR. AZEVEDO LrM4: - Um D eputado, qual-quer que seja, t em o fü!relto 

de vir pedir medidas de ordem legal. 
O SR. AnoLPHo BERO;AMINI : - Tem o direi-to, não; tem 0 dever imperiQISo 

porque jurou -cumprir e pugnair pela Constituição. 
O SR . AzEJV]J])o LIMA: - Tem o direito e o dever de intimar os Governos 

:oi. que se não desmandem, ,nem persistam no er>ro1 de violar a lei e omittir a 
pratica . de actos vulgares e comesinhos, sobretudo quando a propria Oamar a, 
a nimada do desejo insensato de bater palmas a todas as arbitrariedades, con-
cita o Governo a .collocar-<Se fóra e a,cjma da Qei. .. (Não apoiados). 

O SR. ADoLPHo BE>Rf:JAMINI: - Fóra da !Constituição. 
O Sn. AzE>VEDo LIMA: - ... e intenta fazeT crer á Nação que as leis não 

precisam de ser Tespeitf!Jdas, que é escusado obseTvar os tramites normaes,. 
que é dispensaveJ a publicidade, que a vontade do Chefe da Nação .. . 
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o SR. ANTONIO CARLOS: - Feliz do Governo. 
o SR. Azl!lVIDDo LIMA: - ... vale mais do que o que chama filigranas ju-

rídicas, questiunculaõ; de nonada, assumptos de lana caprina, embora não-
ignore que entendem de faict-0 .com ·os ma.is .altos interesses da Naçã-0. 

vamos adm1tiir que a ordem nacional exija da Camara que vote um pro-
jecto de sitio conferindo ao Governo poderes discric.ionarios e absolut-OS ... 

O SR. A.DoLPHo lBERGAMINI: - O que é inco1nstituciona:1. 
O SR. AzEVEJD0 LIMA: - ... O•utorgando a-0 Ohefe da Naçã-0 a faculdade 

illimitada de ampliar e pror-0gar o estado de sitio . Mas, não· acceitamos, por' 
amor e honra do regímen, a exdruxula doutrina de que á ICamara assiste o·· 
direito de ac-0nseihar a-0 P.residente da Republica que postergue princípios 
de ordem ge·ral. . . · 

UM SR. DEPU'l'ADO: - A Camara .não ifez isso . 
O SR . AzEVEJoo LIMA: - . . . e supprima formaUdades indispensaveis para. 

que o ·decreto de sitio se torne no•rmal e regulair .. 
Não ha, Sr. lPresidente, francamente, não ha, nenhum motivo •que indu-

zisse o G-Over:no a ·conservar clandestino o s iti(j., 
o SR . AMEIRICo !PEIXOTO : - Talvez V. Ex. não precise saber . 
O SR. A.DoLPHo BERGAMINI: - Isto é o que niio, porque é um 1representan~ 

te da Nação ·coano outro qualctuer que aqui se encontra. 
O SR . AMERICo IPEIXOT-O: - Ha <talvez necessi<lade de occultar a ,s. Ex. 
O SR. AzElvElno ·LIMA: - Insistir na prarlJca de attenitados semelhantes, 

equivale a colLocar-ee fóra da lei, ju sti:ficando a sedição militar . 
O SR. AMERIOo PEixoTo: - Os revoluc·ionairios é que estão fóra da Cons-· 

tit uição ·e da lei. 
o SR. ADCJiLPHo BERGAMINI: - E o Governo, não? O Governo póde mandai' 

prender no Rio Grande do Sul jornaJ.istas, a .pretexto de serem boateiros to 
t ransportal-os para o Rio de Janeiro, sem declaração do estado <le sirtio? 

o SR. ANTONIO CARLOS: - v. Ex. tem o Dimrio Official? 
O SR . ADoLPHo BERGAMINI: - Tenho. 
o SR. ANTON]O ICARLOS: - Mostre. 
O SR. ADoLPHo BElRGAMINI: - Não aqui, mas em mi·nha casa. Não me 

é passivei trazer jornaes rewstas com as noticias do decreto do siti-0. 
O SR. AZEVEDO LIMA : - ·Em relação á J3.ahia, tanto foi . lavrado o decre-

to, que recebeu 'º numero 16. 527. Vale dizer, que o Governo reconheceu a 
necessidade de baixar novo decreto. por signal que o numerou, mas não pra-
tic-0u .uma formalidade indispensavel que fosse a inserção do mesmo no Dia-
r io Official. 

Por que não o fez 
O SR. ANT0N10 CARLOS: - Podia deixar de fazel-o. E' uma lei ordinaria. 
O SR. ADoLPHüt [8ERGAMINI: - O regirnen democratico é o da publir,i'dade. 
O SR. ANTONIO CARLOS : - Ha uma di.ffe:rença entre a Constituição e 'lei. 
O SR . J oAQUIM SA.LLEJs: - O G-Oveno fod autorizado a decretar o sitio para_ 

S . Paulo, Rio de Janeiro e DisúrLcto Federal, com a faculdade de ampliai-o a 
outros pontos do iterritorio nacional quando julga.sse •Conveniente. A pubUcj-
dade, portantOt, é essa e ;não outra. 

O SR. ANTONIO CARLos : - A publicidade que se exige é a d·o decreto le-
gislativo. (Apoiàdos) . 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: O decreto do siitio para a Bahia não foi pu-
blicado . 

o SR . ANTONI-0 rCARLos : - O sitio1 que votamog fui püblicad0 no Diaridl 
Official da União e autorizava o if.>restdente da Republica a ampliar essa me--
dida a qualquer parte do terntorio nacional. 
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o SR . ADOLPHO BERGAM-INI: - PubU.cando-os. 
O SR . JoAQUIM .S,u,LES : - A :publicidade que se exi,ge é a da lei que vo-

támos, e a lei do sitio foi publicada no, D icurio Official. Essa lei permitte am-
pliar essa medida a quaiquer parte do te rritorio nacional. .. 

O SR. AZEVEDO LIMA: - E não havia necessidade de outro decreto 
O SR. JoAQUIM S:ALLEs: - .A!bsolutamente não. 
O SR. AzEJVEIDo LIMA: - O Governo ta.nto reconlheceu que h avia neces-

sidade de novo decreto, estend:end0 o sitio á Bahia e Sergipe, que como acabo 
de affirmair, o assignou e numerou, 

O que lhe restou fazer foi dar-lhe a necessaria publici'd·ade, de que tra-
tam as leis em vigor . · 

O SR . ANToNio ICARLos: - Não estava obrigado a .1sso. 
UM .SR. DEPUTADO: - Mas, em relação á Bahia, V. Ex . está l endo a 

publicação feita pe·lo Dicurio ãa Bahia. 
O SR . AzmVEDo LIMA: - Não a estou lendo no Diario Official, ·o que estou 

lendo é a publicaçã,o telegraphica em tom amistoso, em que se diz a 0 Gover-
nador da Bwhia que o· .decreto fo i lavrado. E·ste .decreto, portanto, é clandes-
tino, é dnconfessavel. 

o SR. AGAMEMNON DE MAGALHÃES: - Como, Si foi publicaldo lá? 
Qual o fim da pubJ.icidade das· leis? 
O -SR. ANToNio CARLos: - E' dar conhecimento a qu em enas interessam. 

E no caso, o decret0 estendendo o s itio- interessava a iBahia . 
O SR. ADoLPHo BEJRGAMINI : - A Ba hia, não apoiado, á Nação. 
O .SR. AzEVEDo LIM)1: - O Gover~o. podia ampliar o s itio, a Naçãio '3abe. 

que e lle o podia fazer , 1nas IIlão sabe si '° siti0 foi rumpliado, ·attenta a falta 
de publicação. Esse decreto •numero 16. 527 é um de creto envergonhado, é um 
decreto pudendo e, portanto, uma lei clandestina, -irrita e nulla. 

UM SR. DEPUTADO: -- V. Ex. não1 leu a Constituição-, po.rque si o fizes·se 
verif.icaria que 0 Gov€'ITJ.o poderia decretar o sitio até por intermedio dos seug 
agentes. -

O .SR . .AfilJvEDo LIMA: - Mas é obrigado a dar aos seu s actos publicidade 
para conhecimento da :!'fação. 

o SR' ANTGNIO CAIRI,O(S : - Em t empo de guerra? ... 
O SR. CoLLA.REs MoR)DIRA: - Ha trinta annos, m ais ou menos, -Sr. Presi-

dente da RepubHca o JY.1;arechal F1lor•iano, mandou elle ao Sr. General Leite 
de Castro, c-ommandante então da 'Região, um decreto. de sitio para ser pu-
blicado quando esse g-enera-1 •Julgass'p, ccmveniente. No dia da :publicação desse 
decreto em Pernambucol foram, por essa occas-ião, pr~ooi os Srs. Josê Ma-
rianno, Paula Mafra, Gonçalves Maia., Alt1no M€ira e outros. Creio que exis -
te a.qui Deputado por Pl*'namb'uco que comhecem ·o f acto. 

O SR. AzEVEDo LIMA: - Um erro não justifica outro. 
o .SR. GEJNrIL TAVARES: - •E' o e lem ento historico. 
O SR. HENRIQuE DorswoRTH: - Quem sabe si no Diario Official não na 

tam<bem um .censor? 
O SR. AzEVEJDo LIMA: - O facto é qu,, o dec-reto do Governo •P .rovisorio, 

n. 592, de 12 de Julho de .1•89·0, que d-ispõe longa e cumpddamenfo sobr,e os 
deveres do Poder Exec.utivo em relação ã. pub'licidade dos seus decretos, tol 
burlado de maneira prapositaida e inconfessavel . 

O SR. AN'.l'oNio CA.R.Los: - V. Ex. estiá. intenpretando erradamente a exi-
gencia da lei . V. Ex . V<Le ou vir daqui h a poU>co a iresposta. 

O SR. AZEVEDO LIMA: - E' justamente a voe: a utorizada do illustre Zeaàe1 
que desejo se pronuncie sobre êsse assumpto relevante. 
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o SR. ADoLPHo BEROAMINI: - E sobre o do Rto Grande d0o Sul . 
O SR. AZEVEDO LIMA: - Por mais graves que sejam os ep1sod1os n11li-ta-

res 0<l,Ue ~ estão desenrolando . . . 
o SR. ADoLPHO BERGAMINI : - Simples brotoejas ... 
O SR. AzrnVEDo LIMA: - ... por mais pruriginosas que sejam essas bro-

toejas, como impropriamente baptisou á sedição miHtar um mustre represen-
tante m}neiro ... 

O SR. AuousTq DE LIMA: - Depois tornou-se um exhantema mais grave. 
{Riso). 

O SR. Azl'lVElno LIMA: - . .. por mais tormentosos e malignos que CJeJa:rn 
esses pheno,rnenos eruptivos que apparece,m a, flor da epiderme nacional, nada 
justificaria . . . 

o SR. ANTONIO iCARLos: - o remedfo. 
O SR. AzrnVEno LIMA: - ... nada justificaria, repito, que o Governo .i!·e-

deral abaudonasse o imperio da lei, para entrar aberta e desca.belladamente 
na pratica do regímen dictatoriro. 

Agora, ou nós wssumimos a responsabilidade de restabelecer a ordem peio:5 
meios constitucionaes ... 

o SR. ANTONIO CARLOS: - Não é possível. 
O SR. AzEJVEDo LIMA: - ... guardando a majes tade da lei respeitando o 

decoro do regímen ... 
O SR. AN·roNio .CARLOS: - Gomo, si estamos no estado de sitlo? 
O SR . AzEVEJoo LIMA: - . . ,e devemos collaborar com o Executivo ern 

medidas de ordem moralizadora, ,ou então, exc1rbitando e desmanda.J1do-nos ... 
o SR. ANTONIO CARLOS: E' o que não fizemos ainda.. 
O SR. AZEVEDO LIMA: - . ·.desceremos até perder a autoridade inoral 

para impugnar ... 
O SR. ANTONIO CARLÓs : - Os revoluclonarlo:s ... 
O SR . AzEJVEJoo LIMA : - ... os actos dos que, armados e municiados, di-

zem que pretendem, justamente, restabelecer a ordem constitucional e o i·m· 
perio d.as leis. 

Insistir em querer, por melo de sophisma s dementados e razões infunda-
das IEU capciosas ... 

o SR. AN'Í'ONIO CARLOS: - .Combater o Governo. 
O SR. AzEJVEDo LIMA: - .. . fundamentar o acto do Governo, como esse ... 
O SR. AN'.l10NIO 0ARLoS: - ·E' ao contrario: o sophisma é com•batei-. 
O SR. Azl!lVEDo •LIMA: - ... é prati-car, 1S·r. (Presidente, uma manisfesta-

ção de loucura càlculada ... 
O .Sn. ANTONIO iCARLos: - Apoiado. Sophisma prura combater o Uovernd 

é loucura calculad·a ·. 
O SR . AzElVEJDo LIMA: - ... indispondo o paiz cO'.l'l!tra 0 poder constitutdo 

animando a revo'lução, incentivando a desordem, e.ousa cons-ideravelmente 
mais grave do .que fare,r crêr que nada mais subsiste, que tudo foi acabado, 
sob a !força das autoridades pub-Ji.cas. 

O SR. ANTONIO CARLos: - Felizmente, é o .que .parece. 
O SR. CARVALH0 NEl'ITC\: - O Governo deve continuar vigilante, porque 

o permento parece que ·perdura. 
UM SR. DNPUTADo : - O aviso de V. Ex·. previne ·o Governo, por.que de· 

clara que o movimento 'Ilão terminou. -
O SR. AzEJVliloo L IMA : - No meu ponto, de vista particular o motim' m!U· 

tar em todo o seu c.ortejo de morUcinio, de depredações m ater!aes e de pre· 
juizon pecuniarios .. . 

O SR. SIMÕEls FILHo : - V . ·Ex . está sa tMfeltissimo. Diminuir a fo:·tuni:i 
alheia, é com V. l:!'Jx. 
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O SR. AZEVEDO LIMA : - . . . muii<J, menos prejudLca o patrimonio mor:al da 
Republica do que essa dispJi.cenci.a da Camara dos Deputados ... 

O SR. ANToNio CARLos,: - Displicencia da Cama,ra, que tem votado t udo 
isso cem ardl"lr patriotico ! ? 

O SR. AzFJVEDo r,rMA: - ... que nâo só concorda com os actos il!eg•' &~ d0 
Gover·no, mas lastima ainda que esse Gover·no não chegue atê ao 1.~So dos 
processos extremos do fuzilamento, da deg·olla e da pancadaria. (Não a.v•aiaào ). 

o SR. ADOLPHO BEJRGAMINI : - E do knout. 
O SR. AzEVEDo LIMA: - Um jn:rna'.ista apaixonado e ·~xtremadp p'lrtida-

1•io do Governo, em uma •lcc-al de um grancle. orgão de publlcidade, c1e..ta Ca -
pital, chegou :ir.etSmo ao po11to de aconselhar ao illustre leadei· d&. maioria q ue 
chamasse os seus 'subo,rdinooos p ,olltitcos e Jhes dissesse q'ue o momento não 
comportava a liberdade com que anda.m assoalhando boatos falsos ou noti-
cias tendenciosas. 

E si os conselhos ao· illustre leader não rro,grarem 0 esperado resultado, 
annunda o jornalista, já está constitu:ida por el!e uma legião, na qual s'l.r-
geiteia, e que se dispõe a castigar a pão as cabeças dos congre,ssistas m enoA 
discretos. 

UM :SR. DEPUTADO: - Que temos nós com essa b'laguef 
O ;SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Mas isso se p~blica em ·p1en{I; censura. 

O SR. SIMÕES FILHJo: - O tom foi tão evidentemente pllheri:co que <> 
nobre Deputado não dev,ia trazer isso para a Camara. 

O SR . Àzl!lVEDO LIMA: - EJs ahi, :Sr . Presidente, como um j o~'llali'sta, cuja 
penna está sempre ao serviço do Governe,, attrlbue a 0 Sr. Antonio Ce.rlos a 
faculdade de esbordoar I!>eputados da maforia. 

O SR. SIMÕES FILHo: - O Sr. Antoni-0 Carlos é a suavidade em pessoa, é 
um coração feito de mac,!ieza.. Portanto, a qualidade de esbordoar Deputadoa 
é uma grande injustiça. S . Ex. é incapaz de nos bater mesmo com uma f lor. 

O SR . .AzEVEDo LIMA: - :IDSsas facecias interessantes ... 
'Ü :SR. 1SIMÕEs FILHO: - Uma tolice ·Só .pôde ser ,rfü;ipo•ndida com uma jo-

cos!dat:l.e. 
O SR. AzEVEDO LIMA: - .. no meu entender, .não com,pativeis com a barba 

exuberante do illustre nwresentante da Bahia ... 
O SR. SrMõEs FILH/o: - A barba não representa idade, pois eu sou sem-

r,ce muito jovial. 
O SR. Azwvi;mo LIMfl,: - . . . es•sas pilherias desajeita.das, que, 'não con-

cordam com as b.arbas '!liraves e talmudkas do Deputa do bahiano . 
O SR. SIMÕES FILHIQ: - Evang·elicas, diri·á V. Ex. melhor, para fazer 

algum gracejo. 
O SR. AZEmDo LIMA ! - Esse espir<ito 1m'Pr01Jrio e inoppoetuno. 
O SR. SIMÕES FILH/o: - Um Deputa.do, que se respeita não repete tolice~ 

como essa de · esbordoár Deputwdo1s. 
O SR. AzEVEJDo LIMA: - Esses gracejos, repito, com que se procura «1-

minuir o effeito da local causticante assignado n'O Paiz, pelo Sr. Adoa.~ta 
de Goctoy ... 

O SR . GILBER'.l'<> AMAI{O: - Mas 0 feitio do escrlptor é tã.o conhecl<'to ... 
O SR. AzEVEDo LIMA: - ... não são sufficientes para rehab.Uitar o moral 

da Caro.ara ·nem pa:ra colloc.rur no seu devido nivel a l'esponsabilidade, 0 res-
IJeito e a imputabilidade ·iie um dos 'ramos do Poder Legislativo, que o plumi-
tivo entendeu de insultar com as suas pilherias insolentes e seu voca·bulario 
de mâ0 gosto . 

o SR. IA.NToNio OARLoS: 1 E agora? . 
O SR . .AzEvEno LIMA: - E' que o jornalista, expoente da nossa época de 

má criação, exp,ressão, dl'j- mentalidade co:nternporanea, aicredita. que a Cam a-
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ra do~ Deputados é .constituida por uma cafHa ele lacaios elo .Cattete (não apoia-
c!ds) e não passa de uma sucia de beduínos ou cypaios, até insensíveis á 
sua' sltuação de tamanho descrefüto, que já .se lhe podem i-rrogar, tm pleno 
reg.in.en .de censura •policial da imprensa, os mais duros e repugnantes lm-
properios. 

O ultraje está feito. 
A Camara pôde ri'r, si qnizer . Eu, p c'l· mim, fico, Sr. Presitlente, eo·m o 

direito de lamentar, de Lastimar profundamente que os membros dest~ Casa 
do Legislativo, á força de tolerancja, ao enver~ de se irrita:rem com. as inso-
lencias do plumitivo, deitem antes a. rir a ·bandeiras d espregada s com o fer.ro 
em brasa ·de suas invectivas. (Muito bmn; 'rliiiito bem). 

O ,Sr. Francisco Campos: (para ivma ea:plicação pessoal) - .Sr. Presi• 
dente, nãn pôde ser considerado .incitador de revoltas um governo que, em 
uma emergencia como a que iwabamos de atravessar ... 

o SR. ADoLPEIO BERGAMINI: - Já acabamos? 
O SR. ANTONIO CARLos: - Para nós já; só não acabou a inda. para V . Ex. 

e o Sr . Azevedo Lima. 
O .SR. FRANcrsco CAMPOS: - Não! Sr. Presidente, não é animador e inci-

tador de .r.evoltas um governo que se tem adstricto, em uma em e.rgencia como 
a que aicabamos de atravessair, á orbite. legal nas medidas de Q·epre.ssão e de 
prevenção por ella reclamadas e que, pela natureza dos acontecimentos, pela 
~i·gnificaçã0 dos interesses nelles envolvidos e cnmpromettidos, se ju'3tifica-
riam as ·mais extremas (apoiados), as mais summarias na sua fórma ... 

O SR. ADoLPlllo BElRGAMINI: - E' a theoria dos f.ins justificando os meios. ( 
O SR. FRAN'arsco CAMPOS: - , .. as mais 'rapi.das e .fulmina ntes nos seus 

effeitos, para repôr, sem perda de tempo, immedia.tamente, na sua tranquil-
lidade, a Nação affl-icta e desassocegada. ;(Ap0iados. Muito bem) . 

o SR. ADOLPE/o. BERGAMINI: - Mesmo fóra da C'onstituição? 
O SR. FRANCISCO !CAMPOS: - O que é ver<h.de, porém, Sr. .Presidente, é 

que o Governo, pelo proprio temperamento dos homens por e!Je res·ponsav·eis, 
formados n'.J respeito á ·lei, não se serviu dessas medida's sinão daquellas que·, 
em occas·iões muito· menos .graves e em circumstancias muito meno·s premen-
te, foram utilizadas por outrns governos . 

O iSR . IAooLPHO BERGAMINI: ~ E' a invocação dos presentes contra a 
Constituição . 

o SR . FRANCISCO CAMPOS: - Sim! Os precedentes da Cünstituição e das 
leis, a que o Governo rigorosamente se conformou na sua acção repressiva 
e preventiva. 

O estado de sitio foi proclamado em virtude de a utorização conferida p elo 
Po cle·r Legislativo. 

O .SR. Aoor,PH:O BEJRGAMINI: - Que não podia confer-ir em face da Cons-
tituição, 

O SR. FRANcrsco ICAM PüS: - .. , em !f.a;ce de um decreto que armnu o !Pio-
der Executivo do imrp ri0 excepcional decorrente dq. estado de Sitio e que a 
elle tr:msmittia, Sr. Presidente, d e modo potenciwl, os poderes excepcionaes 
impJi.cados por essa medida . . (Avoiado.s . Muito bem) . 

P ublicado es•se d ecreto, sabia a Nação, a Nação estava inteirada. de que 
o Poder Executiv o, de uma hora para outra e e-0nforme a seu juízo se afi-
gurasse necessario, poderia servir-se desse instrumento qu e em posto pelo 
Congresso nas suas mãos . 

o SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - Justificando, porém, ü seu acto . 
O Sn. FRANCISCO CAM'Pns: - .Si o Cong;ress0 armou .o 'Poder E xecutivo 

desses poderes ex'cepoionaes, podia elle usar desses poderes, não só directa-
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mente como indirectamente, por intermedio de seus agentes e, neste caso, 
si o agente do LPresidente da R epublica fosse por elle e n carregado de pro<-
clamar na Bahia o estaid-o de s itio, onde d.everia ser publicado esse acto senão 

110 orgão ofifiôal do Jogar em que a medida se destinava a produzir os seus 
effeüos? 

O SR. AzEV!imo LIMA: - Sempre no Diario Official, na forma da lei. 
O SR . 'GILBERTO AMADO: - Si a perturbação da ordem fosse de tal m anei-

ra grave que não houvesse orgão de pubHcidade como a conteceu em S. Paulo? 
O SR. FRANCISCO ICAMPos: - ·sr. Presidente, o estado de sitio é uma mt -

dida preventiva de ta l ordem, p elo seu caracter excepcional de m edia urgente 
e de prompta e imm~iata execução, que seria irrisorio, si, para sua effecti-
vídade no Estado da Bahia, eff ectivic1a de que poderia vir a se tornar impe-
riosa por circumstancias de momento, se tornasse indispensavel a prévia p u-
bHcação do respectivo decreto na Capital Federal, podendo, assim, fru s.tarem-
SE', exact am ente, a fina lidade, ·O d·estino e a utilidade do remedio . 

O SR. AnoLPH/Q BEIRGAMINI: - Não seria preciso isso . O Governo teria a 
pubJ.icação directamente . · 

O SR. FRANCISCO CAMPOS: - Tal exigencia seria tão a ttenta toria do sen-
so commum .que n ã;o mereceria a h onra de uma resposta. (Muito bem). 

O que é certo, porém, é que o estado de sitio est endido a o E stado da Ht•-
hia foi devidamente notificado á s ua população, que não poderia nutrir du-
V·idas a r espeito do ca·racter, da natureza e da .extensão d a medida, p e.Jo sim-
ples m otivo de ique a cairta constitudonal só ccmhec·e um estacfo de s itio; o \ 
que suspende t aes e taes garantia s ·cons titucionaes. Nã0 , ha estado de sitio 
mais amplo ou me n-0s apiplo, · ma i_§. - restri.c.tivo ou m enos r estrictivo das ga-
rantias constitudonaes . 

O SH . kDoLPHo B ElRG,A.MINI: - Sã-0 sempre restrictivos. 
O SH. FRANCISCO CA l\[Pos: - Si, pois, 0 Ministro da Justiça., encarrega-

do 11e authentlcar o acto do !Presidente da Republica, communicou official-
mente ao governo d'a '.Ba hia que o estado ele sitio havia s ido est·endido ao ter-
ritorio claqu elle Estad·o, jêSSa communi-cação, pela sua origem, era uma com-
muni·cação de caracter OfficiaJ, que s i não reproduzia a.a palavr.aJS, c.ontinha, 
entreta n to , o teô r ou a s·µbstancia do d ecr eto. 

Sr. Presidente, quae !i os interesses envolvidos n a publicação da foi? Qmtl 
o .objectivo -0u a finalida de d.a sua publicação? Não, é a publicação destina da, 
exactamente, a leva r a o ponhecimento dos subditos a existencia e a obrigato· 
xiedade de um acto ele von tafü: do poder público ? 

O SR. - A.zNVEno LIMA : - Para observancia das medld.a.s de excepçdc. .. 
O SR. FR.ANCISCo (~ :.MPos : - Si este, portant-0, SL". Pres1clente, é o fim da 

publicação .. . 
O SR. AzEVmno LIMA : -0 q ue é facto é que o povo bahiano, offlcialmeme 

11ão sabe si está sob 0 rê'g'imen do sitio . 
o SR. ANTONIO CARLqs : - Sabe . 
o SR. FHANCISCO !CAMPOS: - . .. este fim se tem IJOr satisfeito, desde qtt& 

ao conhecimento dos habitantes- do t erritorio, a que se destinava. a m edida, 
chegou a existencia d o d ecreto por uma via indubitavelmente autor1za<ta . 

O Sn . AzElVE)Do LIMA: - Por -0nde tiveram esse conhecimento ? 
O SR. ANTONIO CARL01.i : - CPelo m esmo jo-rnal que V . Ex . le u. (.Apoiad.os) 
O SR. FRANCiséo CAMPOS:. - O objectiv0 da publicação está satisfeito . A 

.questão, portanto, nã o é mais sobre a pub[1cação, porqu e esta foi feita; é so-
bre a forma pela qual se deu . 

Não se preteriu, pois, a formalidade substancial da publicaçã<J; a duvtaa, 
p D•r'tanto, nã0 versa sobre e lla, mas sobre a fórma pe.J.a. qual "e deu ou 5obra 
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as fo1,nalidaides extr.insccas que deviam revestir e solemnizar o acto da pu~ 
blicação . 

O SR. AzlilVEDO LIMA: - Qual é essa formalidade? 
o SR. FRANcrnoo CAMPoS: - A publicação ·não se deu pelo orgão regular, 

o orgão quotidiano do Governo. 
O SR. ADoLPE/o BERGAMINI: - Não se deu a publicação do teôr do decreto· 
O .SR . GRANcrsco CAMPos: - Ma;s o teôr não po·dia ser sinão um só: es-

tend·endo ao Estado da Bahia o estado ide sitio, pois que só existe um estado 
de sitio - o que suspende taes e t aes garantias constitucim1aes. 

O Sn. AzElVEDO LIMA : __::_ Nós não temos obrigação de advinhair. 
O SR. FRANCISCo CAMPOS: - Não pôde, pois, haver duvidas sobre a exte11-

são da medida, porque a med.ida é uma unica - a d o estad0, de sitio. 
A preterição, portanto, que se poderia ter dado é a da fo rmaJi.dade ex-

trinseca, is to é, a da publicação não se ter dado no Dicvri0 Official. 
o SR. AZIDVEDO LIMA: - E é desprez-ivel? 
0 SR. ANTON!O .CARLOS: - 'EJ'. 
O SR. FRANCISCO CAMPoS: - E' indis·pensavel que essa publicação se- :l'.a<;a 

pelo Diario Official? (1 ;,r,, 
Supponhamos ·que, por üm desses .factos ex.cepcionaeg, o D ·iario O!ticlat 

não posse ser publicado ou interrompa su a publicação durante uma semana: 
não pofü',i·ia as leis ser publicadas, em faHa de outro jo·rnal, até por melo cte 
editaes, efütaes af.fixados n as portas elo Fºnvm -ou d;oi,s cama.ras municipaes? 

O SR. ADC'iLPHO J3EROAMINI: - V. Ex. está aventando uma hypothese qne 
não se realizou. 

O SR. SIMÕES FILHlo: - Ao c-ontrario: foi a bypothese que se real121ou 
na Bahia. 

O Sn. FRANCISCO CAMPOS : - Por conseguinte, do facto ele não havei· s1cw 
publicado, no Diario Official, o acto q u e estendeu ao Estad0 da Bah ia, a meo-
d!da excepcional do sitio não de-correu nenhum prejuízo pára as liberdades in-
d!viduaes ·da população bahiana, sabedora como foi d2, existeneia da medida 
pelo org-ão official do seu Estado. 

Mas Sr. Presidente, eu poderia ainda pôr em duvida - e a doutrina a 
isto me autoriza - a indispen sabilidade da publicação para obrigato.:rieda;de 
elos actos do ·poder pubUc-0. 

O SR . ICoLLARES MOREIRA: - O que reguila .a publicação das JeiS> é o art. 
2• do Codig0 Civil, que diz que as leis entrarão em vigor em taes e taes dias, 
salvo ei e llas estabelecerem .o contrario. 

O SR. FRANCISCO CAMPos : - A propria doutrina, Sr. IPresifümte, autori~ 
za a pôr em <luvida a necessid:a!de da publicação, como formalidade essel'l..cial 
para entrarem em execu ção as leis e os decretos. Mas, qtranto ao sitio, so-
bretudo, exMte uma r azão para que a publicidade nã0 sej.a um desses e lem6n-
tos essenciaes, ou entre, até, como elemento de perturbação das medidas que 
tenha em vista o Governo para restabelecer a ordem a:1terada . (Muito bem) . 

O SR. PINT-O DA RocH/A.: - No ultimo sitio do go•verno marechal Hermes, 
foi san ccionad a a respectiva lei á meia noite. Pois bem, â. meia noite e um 
minuto, estava eu sendo pre·so, e ainda ·não havia sido publicada a lei . 

o SR. ADOLPH/o BEJRGAMINI: - o que fo i uma viOlencia. . 
O SR . MEIVEIDO LIMA : - O Sr. Maur:Lcio de Lace·rda 1fo.i preso :is cinco 

horas da manhã e o siti.o só lf'-01 assignado â,s cinco horas · da tarde. 
o .SR. FRANCISCO CAMPOS: - Mas, Sr. Presidente, existe, como dizia, 

uma razão (para que a publicação não seja um dos elementos essenciaes, 
ou, antes, seja mesmo uma exigencia conitradictor.ia, c om o caracter e o. destino 
do estado de sitio: é que ella ,pôde ' condiuzk exactamente ao resultado de 
frustrar e impedir as 1consequencias visadas ipela m edida . (Mi~i.to bem) . Ainda 
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no caso em especie , exis tia, Sr. Presidente, a razão suiprema de que o Pode!' 
Executivo não podia, em uma J:J.o,ra de inquietação e de incerteza, em que a 
;perturbação aimeaçava d e a lastrar-se (apoiados), dar- o alarma ao paiz (bra-
vos), suscitando na op-i nião suspeita de que em m a is um Estado arreben-
tara um fóco de sedição ou de r ebelliã.o contra a ordem. (Miiito bem). 

!Ora, Sir. Presidente, se a medida não era destinada ao resto do paiz, se 
a medida se circumscre'Via aos limites de um terdtorio e se. o seu c·onheci-
mento pefo paiz poder-ia ser .pre judicial aos interesses da crdem, por que 
praticar esse a cto c riminoso, que não a i>roveitundo á Ube rdade individual, 
attentava, de m odo tão grosseiro, contra os su•premos interesses da 01·dem, a 
n1ja defesa se destinava exaotamente o regímen de excepção? 

O SR . .A)DoLPHo BERGAMINI: - E no Rio Grande do Sul'? 
o iSR. AN'OONIO CARLOS: - A mesma cousa . 
O SR. FRANCISCO IC'AMPos: - A questão leYantada pelo illustre Deputado 

pe]o Districto Feder al não é, •JJOds, uma questã o em que se a obem envo!viiios 
os interesses da liberda de individual ou inter esses de nature'l::i, publica. (Apoia·· 
dos ; ?nuito bem) . 

......... ~ ! 

O que se quer é a penas, em uma hora, que devia ser de gravidade, de 
ddgnidade e de reserva s-, ainda que a lt'.v as, sobrepôr a pa:a•·r-2 da chican 'I., d,> 
formaJismo !o-rense e da a.ridez burocratka á ma.:cula e poilerosa v•n :los 
superi·o.res interesses do paiz a ·cuja •xclusiva h1,; devem ser ju1'5ados os 
llJCto~ do Go'Verno, que se mostrou, pela sua coragem e a fua decisão, á 
altura da c onfiunça nelle deposita1C1''.l.. ( Av·oVooos; ;ni~itn 1,.31-i l 

O SR. A.DoLPHo B ERGf MINr: - Ohi<'B.na é o q.i -, Y. J:Jx .' e . .;t§. fazendo. 
O SR. ·FRANCISCO OAl!lfPOs: - A RepU!blica aicaiba de a.travessar hora:s de 

angustia e glorlo'sos dias - dia.s de duras provações sup.porta das de animo 
, , ril - em que se s ubmetteram á p'·ova decisiva os eentimc>ntos· de ficleli-
<la<le da Nac:ão á s suas instituiçõe-; o airrwr do paiiz ás suas liberdades, o 
apreço dos cidadãos •pela sua carta de diTeito e d'ranquias, momentos em que 
o Governo ~ -- ,,evelou á altura <lo pa;z, á altura dos se ntimc·ntc.s naclor.aes de 
•resistencia e de corage!r\, defendendo, S·r. Presi'dente, um regimen consub-
stanciado nesses no1Jres i:pstinctas, que a •Cultura po.Jitica e o habito das in'sti-
tuições livi,es gera m e radicam na a lma 'humana, tornando possível este ma-
ravilbnso phenomeno de cultura su,peri<or, .que -é o Governo funda do s ob re a 
lei, e, porque :liundado sopre a lei ... 

o SR. A.DOLPHO BERG').MINI: - IT\ransgride-a. 
O SR . .FRANcrsco CAM~'os: - ... o unico compa tivel com a liberdade. 
Tal é, iS r . \Presidente, a ·L!npor,tancia da causa enca~·nada no Governo, tal 

é .Sr. '.Presidente, ·O vul.to dos interesses envolvi.d:os na s ituação a que o Go-
verno procurou remeidar, não fóra da lei, mais com medidas excepcionaes au-
torizadas 'J}ela lei suprem!j- . (J!;Iuito bem) . 

O SR . A.DoLPHO BlilRG~MlNI : - Fóra da Constituição. 
O SR. FRANCisc o CAMPO·S: - De facto, Sr. !Pr esidente, estou com o n obre 

Deputado ipe.lo Distr1cto 11'ede ra1, em ·que a .lei e a li:berdru:Ie andam tão neces-
sariamente a ssociadas como a materia á sua fórma. .I.~ 

Onde a legalidade deolina ou se a ch a .ameaçada, a Hberdade se conpe na 
medi.da em que de sobre ella •se retira a 's om'bra da lei. Onde a liberdâde se 
a cha a m eaçada ou onde a lei lhe n ega garanti·a s, a -e'lla só ·resta um direito: 
o de impl'o.mr, ide joelho~. o <fa vor ou a tole·rancia do 'Poder. 

E stou com o nobre :Qeputado .pelo Dfs tri-cto F edera l, em qu e a legalidade 
não é uma furmula oonvt:1ncional, d esJ;l rovida de conteudc> ·e substancia, mas a 
mais alta , a mais en ergica, a mttis signi1'~•cativa ex0pres'são da cultura hum ana 
em toda a sua ·escala de yalQ;res. (Mi1ito bem. Apo·iaãOs). 
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Mas, Sr. P•esidente, a mais re.::ente das conquistas intel.llectuaes e mm·aes 
realizada's .pela humamid·ade, o regimen da lei vive sobre a permanente trepi-
dação des instinc tos ,primitivos, que ameaçam, a cada instante, arrebatar-lhe 
das mãos os freiós com que elle os conduz no ·camin,ho do aperfeiçoamento () 
elo .progresso ·humanos. (Miiito bem). Mas por isto mesmo que é o mais re-
oente dos be;n,s conqui!stad:os pelo homem sohre a natu~·eza refractaria e hos-
til, é que a legaHdade exige a mais rigorosa vi.giiancia e a defesa mais ener-
gica e inclemente. 

o SR. ANTONIO CARLOS: - .A,poiado. 
O SR. FRANCISCO C'AMPOs: - Todos os demais 1bens da 'Vida, dos mais ru-

dimentares aos mais comp-le:ioo's, dos mais communs aos mais raros e precio-
sos, só .poderri ser deS'l'ructados se render e prosperar a sombra da legalidade, 
pC>rqu e a legailidade não é apenas a ex1)ressáo de um r egimen politi.co, mas 
a carta em que todos os ddreitos, assim os civis como os politicos, encontram o 
seu t itulo, a sua confirmação e as suas ·g·arantias. (Miiito be.m). 

Mas, por isto meemo é que o regi.men .po·deria a utorizar certo·s exces:ios 
de zêlo paternal; por isto mesmo é que esse ~·egimen, ainda .que <:iontrariando 
os f-01,malimas e os ,p;hariseus da Ioegalidade, poueria encontrar, no espírito 
dos homens de bo1n senso e de reflexão, a .aescu1pa ou a justdificativa para 
certos actos, que a pressão das cir.cum.stancias não permitte, muitas vezes, 
sahirem vestidos de todS:S as re.ndas d.as formalidades. 

O Governo, porém, :Sr. .Presidente, não precisa dessas desculpaJs, elle que 
r eali'zou ou que aca.ba de rea!iV'.r dentro da lei e tendo a lei •por instrumento, 
a immensa ob1·a, fonte de divida eterna do paiz para com elle de reddmir tts 
liberdades indi:viduaes e os inte,ress•es da democracia entre nós, dessa dura 
escravidão em que elles nasceram e a meaçavam ae ,perpetuar-se. 

Mas, Sr. P.residente, ol1hemos do alto para v·er meLhor e veremo:s a <lue 
proporções se reduzem os debates dee,nte idas iper~spectivas ·Solbl'e que elles 
se J)rojectam . 

Figurai, com e ffeito-, a violeneia :trium·P:hante, as·senho0reando-se do Go-
verno , Qual o limite ao seu poder ou ª°' espraiamento das suas .consequen-
~ias , sinão as sua:s paixões, a sua força desordenada, as suas fraqueoo.s, as 
suas covardias,. os seus desej.os, espo.reado·s '.Pela victo-ria e a mplliados pelas 
perspe.ct!vas e .pelas avenid~ que conduzem a todos os capitoJ.ios? 

O •SR. AN'l'oNro CARLOS: - Ninguem se {l.nimaria a ·a purar esse caso a11. 
não publicação do decreto do s itio na Bruhia. (Rfao, muito b6?n). 

O .SR. iFRANmsco CAMPos: - Sr . Presidente, eis porque é mui.to mais aHa 
do q·ue o no·bire Deputa do p elo Distri'cto F ederal suppõe, a siignüicação da 
victoria alcançada .pela Jega.lida de, por,que ella não r epl'esenta, esta viotoria 
da o;dem so1bre os seus inimigos e os seus violadores, apenas a vi:ctoria de 
um regimen, de um credo, de um system·a .poliitico, mas a victoria dos iJTO-
,cessos de civilização e de cu[tura soibre esE'{I. me ntalidad·e eleme ntar e prl!n1~ 

,t iva, sob ,cuja LPermanente ameaça se encontram os bens superiores da vida, 
que só podem prosiperar e :fructificar sob o dominio dessa ordem soberana, 
amiga da inteloligencia e da julstiça, cuja sombra. desenha sobre a face da terra 
o mappa desse formidavel imperio do geniü humano sobre as desordens e as 
fatalidades da natureza traiçoeira e 'hostil. 

iMas, Sr. P1residente, lsi é esta a si•gnificação da victoria que acabam de 
obter as forças organizadas .elo Paiz co•ntra. as forças da desordem e da des -
truição, c rescem com ella, e na sua medida, as nossa,s responsabilidades pela 
attitude que va mos assumir dentro em . pouco, não só quà.nto ao passado e ao 
presente, mas particUJlarmente quanrto ao futuro, .porque o :Pa.trlmon!o que 
acabamos de salvar, o que se aob.a confiado á 110ssa guarda, defesa e vigi-
lancia não são aipena.s 1os destinos do regimen, ou mesmo ·os do .pa!z, mas uma 



- 134 -

,parcella desse immenso patri.monio, oommum a toda a humanidade e constitui·· 
do á custa de tantos sa,crificios, - indiice e resumo de toda. a civilização mo-
derna - o imJ>erio d >.L l ei - tão indispensave! á .prosperidade e á felicidade 
humana, que mesmo não encarnando e traduzindo a. justiça, ainda. 'Se torna 
digno de ser €51.imado e desejado pelos homen·s. (Muito bem; apoiaãos). 

A' geração á cuja conta correm !hoje os destino·s do Paiz, incumbe, vois, 
uma das mais graves e pesadas responsabilidades, nesta J:tora \hist-0rica, que 
não pôde :ser apenas de regosijoe, porque é tambem de amargas decepç.ões, 
a respon:saibilidade de integrar o paiz no cyclo de cultura a que elle tem di-
a·e1to (apoiªdos), utilizando, de maneira digna e intel!igente, esse e:x.plendido 
material humano, tão plastico 0 tã.o ductil, cuja a·eceptividade vem sendo, gra-
ças ao abandono e á timidez dos dirigentes, criminosa e systematicamente e:x · 
plorada ,pelo espírito primario e jacobino, a cujo poder de devastaição e de 
ruína só se tem erguic1o, entre n ós, até hoje, uma ;barreira realmente ef.ficaz 
- o analpha:beti:Smo das massas. (Muito bem). 

E' esta a lhora de se devotar inteiramente á obra de 1.'econstrucção morul 
e po!itica, obra de coragem e de cultura, deante da •qual as outras recons-
trucções são apenas inutefa desperfücios de energia, como o de lançar so.bre a 
torrente impetuos·a ba rquinhos de papel pintado. (Apoiados; 11i.uito be11i). 

E' este, Sr. Presidente, o 1:>rogramma que o:s a·ecentes e trag<icos aconter.i-
mentos estão ditando á nossa ge.ração; reMnstruir, reforçar e robustecer os 
nosso's aippareihos de garantia e de defesa, armando, em um paiz .inculto, de 
instrument-0s efá'icazes de ~:esistencia e de acção, o:s orgãos destinados a pro-
mover e assegurar a sua cultura. (M1M!l:o bem). 

Vasto, .Sr. Presidentel, vasto e difficil programma, digno de desafiar, senãr 
de acordar e suscitar uir\ espírito político á aJ.tura. de se medir com elle! o~ 

primeiro's passos, porém, .Sr. Presid~mte, hão de ser da dos nesse caminho -Ou-
riçado de urzes, nesse vep10 e obscuro caminh-0 da reacção, sobre o qual não 
se projectam os reflector\i)s da rLbalta, deserto das vozes, dos a.v·plausos e das 
acclamações que costumam encher os theatro's do seu immenso e sorwru 
vasto! (llfuito beni). 

Já é passada a hora p.a timidez, das contemporizações e das transigencia~ 
com ·esse desbotado phantasma do phe..risaismo repuhldcana, que 1pretende con· 
servar as il'-0rmula1s, devoi!'ando a substancia, monstro àe aridez e de so·phisma, 
tão insensível ás grandefi dores humanas quanto ás masc.ulas alegrias e aos 
altos prazeres da vida en\i)rgica e viril. 

Eu creio, po!'ém, Sr. Presidente, que a •geração que acaba de sahir t ão 
galhardamente desse's trJstes acontecimentos, dando pro·vas cabaes da sua 
energia, da. suo. serc.nidajie, elo. sua, coragem, da. sua firmeza, não se 'furtará 
ao claro e il11<Perativo dever de apparel1har convenientemente o paiz para af< 
duras com.petições proprtas ao cyclo de civilização e de cu[tura dos nossos 
dias, em que o senso da ordem nã-0 é mais do que o índice revelador de m-0de'stan 
e o'bscuTas virtudes, mas fundamentaes e indispensaveis ao trabalho, á eco-
nomia, ao genio inventivo, á <prosperidade materia•l, aSiS1m. como á v·ida m ooral. 
actiova, militante, creador'I- e renovadm·<:!. de valores. 

Ei's, Sr. Presidente, tarefa digna de um gorv·&rno, digna, sobretudo, deste 
Governo, a cuja sorte a Nação, reunida em to•rno deHe, sente que está as~o· 
ciada a sua sorte, em um transe como este em que ainda o peior Governo 
encarnaria a Nação e se reconciliaria com ella, iparticularmente um Governn 
que ainda antes rle constituir-se já encarnava as aspirações do paiz, os supe-
riores interesses da sua ordem poiitica, os .prop·rios destinos do regímen demo-
oratioo entre nós, e que, depois de ·constituído, se entregou á immensa obr!l 
de restauração nacional, 'sómente interrompida agora para, ma.is uma vez, 
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encarnar os pr1nctpios fundamentaes da ordem dvil, o principio da lega!idad'e. 
e o c1a soberania e das iprerogativas da -Nação. 

Feliz Governo, que teve a fortuna de surg1r e de af.firmar-se nestas c;1i ~ 
cum.stancias ,em n ome de taes postulados e directivas de acçáo politica, rece,. 
·bendo, ainda em meio do· seu período, a mais solemne e inequívoca confirma -
Qão do's poderes que o paiz .];he havia delega.do não oonstrangido e murmu·· 
1·ando, mas soiberanamente. e em alta voz (muito bem,), se renova, protesto. 
que se repete, con;fe0rindo~l1he. a força neoe-ssa.ria para cumprir at.é o fim e 
corajosamente os seus altos e immensos deveres •para com as instituições e 
para •com a Patria! (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é vivamente 
cwrnvrimentacLa). (*) 

O Sr. Bernardes Sobrinho (pnra i~11~a ea:vlicaçã.o vessoal): - Sã o est<>" 
gestos, Sr . Presidente, que -elevam a 1Camara. Dictados 1pela coragem civica,. 
não .é debalde o apoio com que el'Ies assistern á Patria em 'Perigo, nem ep11"-
meros os esfor ços C()m que tentam reavivar nos -co0raçõ.es timorat-0s an>hélos 
e esperanças, sentimentos que não são fallazes, e ·;foram outr 'ora -os primeiros 
est!mu-los de todas as nosslis conquistrvs moraes. Neste mome nto, ainda g-ra tre 
,para a .nossa Patria, maiores reflexos lo.gram ne.s.te recmto, E é íl)em s1g111-
ficat ivo o Q' espei-toso silencio com que ouviimos es'se m-0ço, justo orgulho 
elo grande Estado central, dizendo em nome da Hberdade mineira, da segu·. 
rança com que de'Vemos todos confiar, dentr.o da unidade .na:cional e das. 
instituições que ad-0ptarnos, na pratica do :regimen, n o devotamento do.s 1110 ' 
men.s 1rnl>l!icos, na oeftfectividade dos direitos, na ·cul!tura social, -na felicidade 
do povo . 

'8abemo's todos, Sr. Presidentfô', que a preo.c;cupação 1'.}recfopua de um pa.i:o, 
a que mais pesa em seu orçamento, é a propria segurança. Não visam outro. 

, objectiv-0 os orçamentos da guerra, da marinha e da justiça. Adaptou, .por i~s..,, ;a nossa Constituição, a medida extraordinaria do sitio, pro0vddencia intermed·la" 
ria ernllre lei mamial e a simples limitação do recurs'Q· de hªbeas-corp ·us~ 

1ire-roga:tivas toda<> f!Xce,pcionaes com que as nações culitas se premunem 
contra as sedições . Os me.is antigos registros ;h istorfoos accusam e r:ecurso 
dos governos a . esse extremo, do qual orgulhava-s·e Cice1·0, em plen o Senado 
Romano, q u ando referia os podere's extraordinarios 1oom que seus pares ret.o~ . 
ca.ram sua autocidade co:nsu!a;r, pana. a;bater as cionjuirações cont'I'a a Patria. 

E' extrrunhavel pois, que se invoque a Constituição dia Re·publi-ca para, á 
sombra de lla, aitvo'.fl·eI!ar-se a -acção do Executivo, quando essa medid'l. extr.a--
ordinaria é decretada exaota.mente para armai-o de uma acção amp.Ja, c-u.ia. 
medida natura l sómente se deve ver na gravidadb e grandeza do perigo que 
·corre a Patria, sempre em ordem a .lhe n ão failtar a energia necessaria p:;i.rn 
a.bater a re.s1stencia. que of.ferecer acção o.pipressôra do !Paiz. Não se .pode, pois, 
determinar outros Emites, acção do Executivo, além daiqueHes que a .pro,prJa·. 
Constituição. est.a;belece, e que são, nos termos e xpressivos do [Regimento do 
Supremo T.ribtmal, os dous casos uni•cos que autorizam a concessão do habeas-. 
t;orvus. 

O Executiv-0 tem que orientar sua acção .pela pressão dos aconte-cimentoli, 
conscU.dand-o-a,, robustecendo-a, em -ordem a vencer a reaicç·ão que se volta 
contra o riaiz, reacção que não ooodece lei, nem a principias de moral, nam· 
a sentimentos de humanidade, nem a conseltho's da prudencia, e que por is<W 

(*) ;Depois, em 1breve {Li<scurs-0, ·-0 Sr. Gilberto Amado suggeriu uma larga 
publicidade do discurso do 1Sr. F. tCa.mpos. O dnscurso do 1Sr. G. Amado nã0> 
foi rmbl!tcado-_ 
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.mesmo destrenada, no campo do arbit~·io e da indisóplin:a, 'se arma de maior 
lethalidade, e de um pote!l'cia1 mais energico para destruir a paz . 

O Sn. A.DoLPHo BERGAMINI: - Valha, ao menoe, a 'lealdade com que Vossa 
Ex . confessa a tyrania . 

.() Sn BEnNARDES SOBRINHO: - Tyrania ..• ·Si v. Ex:., entende 1Pür ty~'!Li!lli 
as prerogativa.11 necessaria:s e previstas pela Constituição 1para defender a Re-
publica, dlirei então· a V. Ex. que a.cceit-0 o sitio como a tyrania a que V. Ex . 
allude. 

o Sn. ADOLPHO BERGAMINI: - Não é isto que a C.onetituição diz. o insn1 
tuto do sitio, jã por si, é restrictivo da liberdade, mas a Constituição adver .. 
.tiu, di~ndo que elle se restr1n~á á detenção do·s inconvenientes em luga r.is 
não destinad-0:s a iiéos de crime commum, e ao desterro p~a outros pontos do · 
-territorio nacional. 

o SR. BERNARDES SOBRINHO: - V. Ex., e 'l)eço r e s-peito·sa venia para dj-. 
. zel-o, ootá cond'·undindo dogmas co'1Jstitu-Oionaes . A questã,o do sitio tem r ea·l-
mente sido discutide, quan:to a arnIJolitude de poderes, ·Si ·ha differença ·quando 
.decretada ;Pelo Legislativo ou '!)elo Executiv-0 ... 

O 'SR . .A.DoLPHo BERGAMIN.I: - Já se vertficou que não . 
O SR . iBERNARDEs SoBHINHO: - V. Ex. sabe e a iHustre .bancada d!L BahJ.i. 

sabe me!hDl', que com essa doutrina preco·ni·:oo,da ,pelo grainde lR.uy Ba.rbosa, o 
que desejou o notavel jurisconsulto ,1Joatrio, foi dis·tinguir a amplitude do sit!u 
decretado pelo Legislativo e limitado a,pena s pelas necessidade s da conserva 

..ção do regimen, do decretado ·pelo Execuüvo, restricto ás simples medidas de 
detenção e remoção a ~ue V. Ex. se refere. Ma s o que nunca se fez foi 
ap-p1ica~· ao sitio d ecr etqdo IJelo Legislativq, es~ inteHigencia attriJbuida au 
sitio provindo de acto qo iExec·uti'vo, o qtle vale pela inversão da doutrinl• 
que V. Ex . , disse não · ~r verdadeira, mas .que acce·i ta sob 'llm aspecto novú 
Eu entendo .que o s itio, qualquer que sej.a a sua -origem, te.m a mesma ain· 

·p!itude, e dentro delle nlto se podem res.tringir as medidas necoosarias' a ga-
rantia da ordem, ãs que V. Ex. dá como as un1cas tacurdades reconhecidas ao 
Executivo. Essas T€·Skicções, a que V . iEx., allud·e, di2lem respeito á vida e á 
Ii•berdade, e signill'icam -qµB o Executivo não po·de ir ailém dellas condem:iando 
O'll f11si.Jando cida dãos . Mas, arma do de fa·culdaides eX'Cepc1onaies, su~ndem

se diante del!as as denta.is g arantias constitucionaes. 
O SR . ADoLPHo BEROAMINI: - O que nunca se fez foi autorizar governa-

·dores de Estados a agarrarem 0 a dversario e t=nsportal-o para a Qapital da 
iR.epttblica , 

O SR. BERNARDES S oBmNH-O: - P a ra se oondemnar a a cção do Sr. P resi-
d•mte da Republic~ que tem sido a do mais nobre equilibrio, sem oscillações 
minimas, com m aior respeito possível a os direitos individuaes, e ponderação 
extrema n as m edida s a fl.U e r ecorre, chegou-se aqui a invocar o decre to de 

.Ju1ho do Governo Provisorio, como base da a ccusação. Invocado assim esse 
decreto, Sr . Presidente , e ntro na d iscussão r efer ente a esse assumpto, sobre 
o qual, em n,pa rte, eu já flle h avia m a.nifes ta do. 

o SP.. A DOLPHO BERCAl\UNI : - Nã o só o decreto como o Codigo Civil obriga 
a publicação de todos os actos do governo no orgam ofd'idail. 

O SR. B~;HNARDFJS ·SOBRIN HO: - Sr. Presiden<te, a publicação do decre.to 
do sitio n o .D·inrio Offic'fial foi feit o nos seguintes t ermos : " é declarado o 
estado ;'te sitio ipor 60 dias, na Car>ital F ixlet··a l e nos Estados elo Rio e de 
São P a ulo, fi cando o Presidente ela R epublrca ,autorizado a ·Proroga l-o, a 
extendel-o a outros pontps elo t erritorio n aciona l ... 

P ergunto: Nã o está a hi a faculda de d e extendel-o a qu alquer pa r te do 
1:errito·ri0? 

O S;n. lA.oor,pJ!O BERGAMINr: - Não. Tanto ·que é outro ele.ereto e tomou 
<0n.tro numero e não foi publi cado . 



- 137 -

O .SR. BERNARDES .SOBRINHO: - V. Ex. sahe que tomou outro numero 
e no em tanto não fo-i P·ublicado. . . Não foi e não l1avia necessifürde de sel' 
publicado aqui. O que eu quero s i.gnificar, lendo esse decreto, é que o Con-
gresso concedeu excepcionalmente ao Executivo, por acto que este tinha 
ãireito de fazer si o Congl'esso estivesse encerrado, a faculdade de extender 
e sitio, que elle já havia decretado, a qualquer ponto do territorio onde• i:i, 
providencia se fizesse necessaria com urgencia. 

O SR. ADoLPHO BERGAMrNr: - Esta outorga de attribuições, estando o 
Congresso em funcção, é inconstitucional. 

O SR. BEHNARDES :SOBRINHO: - Mas, si decretou o sitio, concedeu ao Exe-
cutivo apenas a pro1Jriec1ade de extendel-o a outros pontos do territorio. O 
neto de suspender as garantias constitucionaes foi do Congresso. 

O SR. ADOLPHO BERGAllnNr: A delegação de poderes para decretar o 
sitio é inconstitucional. 

o Sn. BERNARDES .SOBRINHO: V. Ex. está censurando o Executivo ou 
o Congresso? 

o •SR. À.DOLPHO BERGAl\'UNI: - •Estou criticanclo o s i•tio. 
O 'Sn. BERNARDES :SOBRINHO: - Quanto ao Congresso é materia vendda. 

V. Ex . estava pot.s, criticando o Executi·vo neste ponto. E o que se acha em 
discussão ·é :si o Governo andou bem ou mal decretando a extensão do sititj 
á Bahia, sem publicar o decreto no Dia,rio Otficia,i da Cap.it~l da iR.eplublica. 

O Sn. Aoor,PHO BERGAMINI: - Si andou fõra da lei ou dentro da lei. 
O Sn. BEJRNARDES 1SD-BRINHO: - Qual foi a lei invocada para proval-o? A 

lei invocada pelo nobre Deputado que occupou a tribuna foi o decreto n. 572, 
ele 12 ele .Tufüo de 18·90. Ora, Sr. P.residente, o decreto n ão exige absoluta-
mente, ele modo imprescindive•l, a publicação da medida no Diario Off'icíai. 
O !1rt. 2° declara-o expressamente. 

O Sn. OoLLAREJS .MoREIRA: - E o Codigo tambem exige. 
O 'SR. BERNARDEJS .SOBRINHO: - Estou argum-entando com a q)ublicação de 

leis políticas .. . 
o si~. C oLLARES !MOREIRA: - 'Perfeitam€1nte, o que regula hoje é Q Codigo 

Civil que determina no seu art. 2°, o modo como as leis ent·ram em vigor 
no Era.si!. 

O SR. BEJnNARDES SoBRINHo: - Conheço o texto; entendo todavia, que os 
arts . 4º e 6° do c itado decreto não estão r evo.gado.s, e a ultima de·stais dis-
·JlOsições d eclara exequiveis as leis d epois de c onhecidas pelos interessados, 
por meio do Dicwio Officia,l, ou fõrma authentica. Mas, como o nobre Depu-
tado invocou o decreto n . 572, só havi;;i. ir ao encontro de sua argumenta!;ão, 
discutindo com o decreto, que a liáis consigna os mesmos prazos da dLsposição 
do Codigo Civil. Demais o decreto invocado serviu ele base pa ra a accusação 
contra -o Poder Executivo. No em tanto, seria irrisorio, s i par.a usar o sitio 
na Bahia fosse necessario publical-o no Dia,rio Officia,i e, esperar, ele accôrdo 
com o Codigo Civil, que trinta dias depois elle começasse a vi.gorar n a Bahia. 
E', pois, movediça a base ela accu.sação f undada, assim ma dispos ição do 
Codigo Civil, como no citado decreto. 

o SR. ADolJPH'O BERGAMINI: - A baise da accusação é a f ii<l ta c1e publicaçã,o 
· no Dia,rio Official. 

O 'Sn. BERNARDES !SOBRINHO : - Basta que a publicação seja d'eita de modo 
a merecer fé. Basta que a publicação revis ta os ca racter:Lsticos de actos 
o!1ficiaes. E é mesmo dispensavel, quando a invasão ou insurre ição consti-
tuem obstaculo a esta 'Publicação. 

Essfts, Sr. Presidente, as considerações que entendi adduzir. 
o SR. ADOLPHO BEJRQAMINI: - E sobre o Rio Grande do Sul? E l'elativa -

mente ao telegramma recommendanclo ao Presidente, que t em oclios recentes 
a vingar, .que agari·e a seu talante qualquer pessoa com a pécha de boateiro 
e a a tire aos porões dos n avios par a tra n sportal-a para esta ca1Jital 

O Sn. BERNARDEJS Sü-BRINHO: - A detenção n estes casos é me dida de sim-
ples policia . 
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O SR. AnoLPHO BEJRG'AMINI: - :Sem estado de sitio? E a lei de ext-radicção 
interestadl:lal? 

O Su. BERNARDES :SoBJUN'HO: - E' r>ara os convencidos de crime commum 
e só ·disciplina as relações entre poderes dos Estados. 

O 'SR. iAooLPHO BlilRGAMINI: - Ninguem pôde sailür de um Estado para o 
cutro sem... · 

O 1SR . ALVAl.lo RocHA: - Co11forme a justiça federal, não precfsa. 
O SR. ADOLP'HO BERGAMINr: - Precisa . Nem mesmo o individuo que está 

sujeito a pro·cesso põde ser removido sinão de accôrdo com a lei de extra-
dicção interestadual. Isto é comesinho. 

O SR. BERNARDEJS 1SoBRINHo: - Não estão sujeitos â.s exigencias da lei de 
extradicção os individuas convencido'S de crimes su'bordinados á competencia 
da justiça federal . A extradicção interestaJdual é c reada .para impôr, na 
federação, a obrigação dos EstaJdos se a uxiliarem, reciprocamente, n a r epres-
são aos criminosos. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - A liberdade não está garantida em um 
Estado que não es·tlâ, s ujeito a o sitio? 

O SR. BERNARDES !SOBRINHO: - O Governo está lançando mão de meios 
ordinarios. A conspiração é crime inafiançavel. 

O 61.l. ADoLPHO BlilRGAMINI: - Ainda hontem, dois jorna listas foram vistos 
nos corredores aesta Casa procurando Deputado.s riograndenses, decla rando 
que haviam sido p.resos sum.mariamente e entregues aos commandantes de 
navios com ordem de encJ.ausurftl-os na camara frigori.fica, tran s·portando-us 
para esta capital. 

o SR. BERNARDES ;SOBRINHO: - Não apoiGl!dO . Isso é romance de v. Ex. ' 
O 1SR. ADOLPHO BERGf MINI: - E o telegrs.mma do Governo d a União ao 

Presidenrt:e do Estado d9 Rio Grande, que foi lido pelo meu col!ega Sr. Aze-
vedo Lima, de q'Ue tenhq copia em mão: "Fica V. Es:. autorizado plename1üc 
a prender os boateiros . " 

Com a simples .pecpa de boateiro qual·quer inimigo do Sr. Borg·es d~ 
Medeiros teria sido emb('l.rcado summariamente a bordo . .. 

O SR. BlilRNARDES 1SOBf!INHO: - Qualquer individuo, não. Os conspiradores, 
e no sitio póde o Execu~ivo remove•J-os de um !ponto para outro do territorio, 
aittendendo a os reclamos da o.rdem l)'.mblica. 

Sr . Presiderute, já Vfl.e tarde e o auditoria já não tolera insistir em uma 
questão sobejamente esclarecida. Não quero, porém, terminar, sem fazer um 
justo appello aos illustres r·epresentantes do Districto F ederal . R econheço 
em SS . EEx . qualidad~s de intelligencia, de c ultura que muito poderiam 
aproveitar ao paiz ... 

o SR. ADOLPHO BlilRGA,MINI : - Por mim, muito agradecido. 
O SR. BERNARDES SOBj'!INHo: - Entretanto, neste momento, não obedecem 

a.o pendor que os inclini+ á defesa dos reaes interesses da Patria, que amam 
lealmente, preferindo assumir uma attitude bastante singular . . . 

o SR. LEOPOLDINO Dfl OLIVEIRA: - o \Sr . Bergamini faz opposiãio syste-
matica ao Governo. 

O 1SR . .A.DouPH.o BERQAMINI: - Quem está fazendo opposição systematica 
é a maioria, que está avplaudindo tuldo quanto vem do Governo, prescindindo, 
em um regimen democrt tico, da sua palavra de critica. Não se admitte um 
Parlamento sem a cri.tic~ . 

O SR. BERNARDES :SOBRINHO: - Preferiria, pa ra melhor esclarecimento de 
seus propositos, que SS . EEx., que teem a comprehensão nitida do regímen 
presidencial, se lembras~em de que a acção de cada representante do povo, 
nesta hora, sómente deye visar ro'bustecer a energia do Pod&r Executivo', 
por que essa energia é a principal condição do regimen presidencia l . 

O SR. ADOLPHo BlilROAMINr: - Estou de accôrdo, mas não càm o reglmen 
de segredo de justiça na democracia. 
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O -SR. BERNARDES -SOBRINHO: - Preferiria, Sr. Presidente, attenta ainda a 
índole do decreto do sitio, que suspende as garantias constitucionaes, medida 
do excepção a que recorre a Patria em casos extremos e em momentos sérios 
para a sua vida, que se limitassem s·s . EEx. a des~nvolver o espirito c1a lei 
para sua melhor execução, guardando considerações outras que ente11dem 
com a acção do Poder Executivo para a occasião infü.ca:da para o seu exame, 
isto é, para o momento da prestação de contas do Presidente da RepublicaJ. 
(Muito be?n). Sõ, então, sem :perig0s ·para a Patria, anJtes com profundo 
l'espeito ao patrimonio n10ral e material, que recebemos e havemos de trans-
mitttir aos vindouros, poderiam faLlar SS. EEx . a'Pontando ao Executivo 
!1quellas de suas autoridades que houvessem exhorbitado. 

Preferiria, Sr. Presidenlte, vel -os como a todos nós outros, não com 
alegria, 'Porque já não pôde haver alegria em uma Patria manchada pelo 
sangue de brasileiros, mas, perfeitamente solidarias nessa defesa que reclama 
o paiz, e no propo.sito que nos indi.ca o 'Patriotismo, de con<fiar, sem r est1ri-
cçôes, no Poder Executivo, e armal-o dos meios necessarios á ef<ficiencia de 
sua a cção. 

O •SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Dentro da Co11st.ituição que juramos res-
peita r. 

O -SR. BERNARDES !SOBRINHO: - E apoiar o lecider, não como se obedeces-
semos ao porrete, que foi a eX!pressão pouco parlamentar repetida nes ta Casa , 
mas que SS. EEx ., como nós outros, não se desdoirassen1, neste momento" 
de ver no ba:stão de leader, o baculo de um grande apostola'do, a insignia de 
uma grande virtude, luzindo rpara atrahir os es'Piritos a se illuminarem n as 
revelações da maior das religiões, que é o culto da Patria. Por.que si tresma -
lhassemos desE;e camiruho, unice certo na encruzi.lhada, que a astucia armou 
~os nossos passos, t alvez impassíveis a ssistisserrt·os aos funeraes da Re·pu-
blica, como os círios , que reagem apm1as com a s lagrimas á impiedaF:le da) 
chamma que o.s consume . 

Melhor, <pois, s.irã, que os ndbres Deputados reatem o fio elo pa ssado, e 
por amor ao paiz, respeito ao regimen, e amparo da Constituição, im'J)eçarr~ 

o passso ao sai;>ro da anar.chia e d esordem, que tenta estremecer nos s-eus 
mais nobres flindamento.s as nossas instituições, enchendo o povo ele appre-
hensões, e roubamio-lhe a '].Jaz in11Prescindivel iá realização dos seus altos 
destinos . .. 

O SR. AooLPHO BERGAMINI: - Não é sõ apoiando que se ajuda o Governo; 
a élvertindo-o tambem se ajuda. 

O .SR. BERNARDES SoBtUNHOs - ... e nos •exhortem a preservar integro o 
patrimonio que recebemos, para transferil-O engTandecido aos vindouros, por-
que e stes não vejam nunca, 11a his•to11ra p atria, a dolorosa a ntithese, do que 
fo i o Brasil no passado, e do que, por nossa culpa, deixa de ser no presente . 
(Mui to bem; palmas no recinto). 

SES.SÃO DE 8 DE AG.OSTO 

O Sr. Gilberto Amado: - Sr. Presidente, Sergipe tem a satisfacçáo de 
encontra r-se 'hoje sob o regímen da ·Ordem, restabelecido ha ,poucos dias . 
'.l'ambem o meu Estado foi vfotima. de um attentado como o que irrompeu em 
S . Paulo, ameaçando subverter as instituicões r ep.ublicanas . 
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Como V. Ex. sabe, Sr . Presidente, o que ma.is irrita neste movimen':.o, 
o que sobretudo imp·ressio·na é tão sómente a falta de Olbjectivo como a de 
motivos. 

Contra o governo de S. Paulo, apenas iniciado e exercido por um homem 
suave, agradavel e sereno, como o Sr". Carlos de Campos, nada poderia aJ:ti-
cular o mais escuro dos pessimista.JS ou o mais encanzinado dos denegridores. 
Contra o Governo da Re1Jublka, contra esse sim, criticas se poderiam fazer, 
pois que caminha para completar os dois annos do quadriennio. Erros podem 
ter si·do commett1dos. EJGtranha seria que não tivesse errado . Governo qull 
não erra é Governo que não ace.rta . Não é passive! acertar sem errar. E'. 
vencendo ·passo a passo a vereda accidentada da imperJ'e.i.ção que se attinge 
ao planalto rnagnifico da perfeição. Por isso que muito tem acertado, alguma 
cousa deve t er errado, o Governo actual. Mas, esses erros são tão invisíveis, 
tão imponde:raveis, tão insigntfica.ntes que contra elles, rpara os combater , 
r,ão se formou nenhuma corrente a.preciavel de orpinião. (lJiwito beni.) 

Onde ella. existia? Onde se manifestava.? 
Os chefes desse movimento eram a.nonyrnos, inte'ira.mente desconhecidos 

ao pa.iz, sem notoriedade, vaga siquer, na vida publica do Brasil. Chefes civis, 
personalidades civis á frente delle, nenhuma ap:pareceu, assumindo-lhe a r es-
ponsabiHdade com esse destemor ·dos homens de convicção, que não se arre-
ceiam de appe.Jlar para a revolução quando, pelos meios legaes, não encon-
tram meio de melhorar ou de· engrandecer o seu paiz. 

Em Sergipe, nada poderiam articular os revoluciona.rios con~ra o governo 
que allt se exerce ... 

1 O SR. ELYSEU Gurr.,ERME: - Governo modelar. 
O SR. GrT.JBERTo AM"ID'o-: - ... governo ins,pira,do no intuito de promover 

o engrandecimento e a prosperidade da pequena terra. 
1Depois de 20 dias d fi angustia, graças lí. firmeza, t1. in;tell!gencia e á ener-

g ia com que as autoridf1.des :federaes, com o auxili:o do illustre Governado1· 
da Ba'hia., do meu prezaµo amigo, honrado Governador de Ala.go·as e da pro-
pria opinião do meu Estado, pôde o Sr . Graccho Ca.r'doso volta.r ao exercid o 
tlo poder que, nas suas mãos, não se deshonrara, .que, pelo contrario, nfk~ 

suas mãos sempre se di15nificou, pois sempre se mante'Ve inspirado, naquelle 
Estado, nos interesses do bem attento .ao pro-gresso, á d'iqueza e ao desenvol-
vimento intelleotua l e mora.! de Sergi•pe . 

O SR. SA FILHO: - Est!á realizando uma grande administração. 
O 1SR. GILBERTO ,AMAp<>: - Realizando não só uma grande administração 

como muito bem accentua o nohre D eputaâo pela Baihia, como tam'bem um& 
bo·a política, política de paz, de fraternidade e de harmonia. (MiiUo bem. ) 

Venho, Sr . Presiden,te, requerer a V . Ex. um voto de congratulações 
com o Sr. Presi.dente dlO\- Repub.Jica, com o Sr. Governador da Bahia, com o 
Sr. Governador de Alagoas, e um voto de louvor âJs forças armadas e ât> 
;iolicias desses Estados, da Bahia e Alagoas, pela efficiencia com que agiram 
para jugular o rnovimell'~o e que se passe um telegramma ao Sr. Presi'.lent& 
de Sergipe, Dr. Gracchp Cardoso, exprimindo os sentimentos de jubilo da 
Camara na h ora em que o pequeno Estado que tenho a honra de representa.1, 
.'le reintegra nos benCllflcfos da paz e na segurança da ordem. (Muito beni; 
71'L1tito bem. O oraclor é miiito aiimprimentado.) 

O Sr. Homero Pire~ : - Sr. !'.residente, a bancada da Bahia não p6d0 
permanecer .silenciosa ás pala.vras e1oquentes e brilhantes, como as costuma 
sempre proferir nesta Casa, 'ditas daqui Pelo eminente leader da bancada 
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do Serg~pe, r elativamente á acção do governo do meu Estado no debellar ú · 

movimento sedicioso que tarn:bem irrompeu na;quella província do norte. 
o paiz, Sr. Presidente, como esta Gamara, ainda não voltou a si do 

alvoroto, do espanto, de que se apoderou, ante esse movimento sedicioso que,. 
por tantos dias, trouxe appreibensivo· o espiri to n::..cional. Precisamos reco-
nhecer ttue dentro ·do nosso regímen, do nosso constitucionalisn10, elas fórmas 
pollticas por que nos regemos, tão malleaveis, tão a1)tas a seguirem vari pa.~sn 
o -0urso normal dos successos nacionaes, aclavtando-se a elles, t emos os appa-
relhos necessarios ao vaiz para attender ás suas pr'Oprias aspirações, sem 
de modo alg-um havermos mistér ele rec.orrer a esiõ.es movimentos sedíciosos~

tumultuarlos, .que, em ultima analyse, mals não representam do que um 
retrocesso na nossa vida J:}olittca. (Muito bem). E, porque assim é, foi que 
o patz inte iro, de par com a.s forças elo Exercito. e de Marinha, se levtmtou . 
para a sua defesa, sahindo triump.hante desse encontro com a mesma galhar-
dia de sempre. 

E desde quando, através de toda a Nação, vimos esse despei,tar de ener-
gias, não seria a Bahia que h averia. de reifugir a elle - ella que sempre· 
esteve na raia das p1·imeiras, ainda provincia do Im1Jerio, na linha das pri-
meiras con!lbaitentes, para vingar a pro;pria invasão do territorio nacional 
lc•nginquo, quando este se viu invadido por forças de um adversaria a esse -
tempo temeroso; ella qu<", atra.vés de toda a nossa 'historia, semvre resipon-
deu a todas essas aspirações nacionaes com o calor, co1n o enthusiaszy10,, 
cem a afoiteza de seu a nimo viril. (.â1Joiados; muUo bem). 

As palavras, portanto, elo no'bre representante elo Estado ele Sergipe mais 
não representam que uma ratificação desse espírito nacional, que tam'bem 
repercutiu no meu E stado, e de que ef.!e deu, nesta hora, uma p·rova exube-
rante. 

Do movimento, Sr. Presidente, que, neste instante, podemos considerar-
deflT1!tlvamente jugulaclo, o que nos é dado, ao cabo, apurar, é que o vat,l• 
cinio de Mitre, uma das cabeças a ureoladas deste eontinente, vaticínio que 
o grande americano teve occasião de proclamar quando, entre nós, se inau-
gurou a nova fõrma de regímen, felizmente não pôde achar aqui a annun-
ciada confirmação. Não. O BrasH não se dtvidirá em outras tantas repu-
bliquetas quantos são os seu s Estados. A a lma nacional, a alma brasileira 
ah! está, unisona e isochrona, a pulsar no mesmo sentimento e identificação 
do espírito nacional. E a Bahia mo'strou-se <;a.paz de acompanhar todo oi 
paiz na obra da sua propria salvação, attestando estar sempre a ppareihwda, 
dentro das suas forças e da sua capacidade, a cooperar com todas as uni-. 
dades da Federação n a salvaguarda da integridade nacional e do regime.ll 
constitucional da Nação . (Mi1.ito bem; ·muito beni. O orador é cii11tJl'T"imen-
1ado). 

O Sr. Presidente: - O s~·. Deputa;do GHber-to Amado r equer um voto -
lle congratulações com o Sr. Presidente da Repub'.ica, com o Si; . Goven 1adcr 
do Estado da Bahia e oom o Sr. Governador do Estado de Alagoas, e de 
10uvor com as !forças tederaes e policiaes dos Estados, por haverem juguíado ·· 
o movimento revolucionaria em Ser·gipe; e que se te1egraphe ao Sr . Gover-
nador desse Estado, congTatulando-se por esse facto. 

Os senhores que · approvam este requerimento, queiram levantar-se •• 
(Pausa). 

Foi app.rovado . 
A Mesa se associa ac; voto da Camara. 
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SESSÃO DE 13 DE AGOSTO 

O Sr. Nelson de Senna: - Sr. Presidente, peço venia a V. Ex. e a. 
'Gamara para ler e pal!idamente justificar o seguinte projecto de lei: ( lê), 

Não me parece sem relevo e sem opportunidaue o projec to, que vis[t 
estimular, no Brasil, por uma bem merecida distincção honorifica, mas. sem 
a menor eiva de privilegios de qual.quer especie, a todos quantos põem ~ 
·seu devotamento e lealdade ao serviço das instituições legaes, na defesa fü~ 
ordem e dos Poderes constituidos da Republi ca. A exemplo de tantas naçõc5 
c ultas, mesmo entre as :mais austeras democracias do mundo, devemos aqui 
crear, Sr . Presidente, corno simples premio de honra e como symlbolico attes· 
tado de bravura, de 1-ealdade e de bons serviços á causa sagrada da Con·· 
stituição e dos Governos que a encarnam, essas duas medalhas da lega lidade 
·e de benernerencia . O projecto, comei ouviram os meus collegas, quer (J llJl~ 
sejam conferidas a quantos bra vos a e llas t enham feito jús, quer entre a 
officialidade e soldados die terra e mar, das tropas fieis do Exercito e d:a 
Armada, das forç,as de reserva e de ,2• linha, dos milicianos e corpos de JJ<l· 
·tr1otas e das Bl'igadas de :Policia dos Estados; quer entre o fune>cionalismü 
civil e das repartições militares, onde tantas dedicaçõies de patrioticos ser. 
vidores do paiz se teem igua:lmente evidenciado, para maior e.fficiencia da 
i.ngente ·campanha de repressão aos movimentos sediciosos que, dentro do 
ultimo biennio de 1922-.1924, assignalaram cum nigro lapillo essa data fatid lca. 
d<l "õ de Julho", em territorio nacional. O que agora todos devemos desejat, 
'Srs. Deputa dos, é que a Na1;iio se preserve de iguaes e tão sinistras em· 
boscadas; e que, si de 1ncvo aggredida a Ordem Publica .por uma eventual 
rebellião (quoà D eos a·v;twta.t), saibamos todos nós permanecer de pé, enno·· 
brecendo a vida publica e ãesenxovalhando as instituições de quaesqu(l!' 

-maculas que nos envergpnham não sõ perante o conceito internacional, como 
perante as nossas mesmas e fulgidas tradições de paiz or.ganizac1o sob t1 
im:piração ele legalidade . (Muito beni ) . 

Devemos quener pai·a symbolo dos que sab em cumprir o dever, a todo 
•transe e a ·qualquer momento, f i.g-ura como daquelle que . em curto 
espaço <.le tempo, por qµas i todas as posições de maior emin~!l'c1a ua. no~~d 
vida publica, revelou sempre as mais raras qualidades de cotnmanc1o; de8· 
·Uo'brou programmas n1tl\1os de uma sã politica, cuja realização poz em caml · 
.utto pratico as suas e\evadas :finalidade s; conseguiu formar proselytos ·a 
acfr111ra:ctores ern legião, por todas as cama das sociaes; e poude, finalmente. 
através de uma vida cheia de exemplos de energia, de lealdade e sensivel 
pnnclonor, morrer como um signo da dig nic1ac1e, no Poder, defendendo com 
bra vura, a obra magna 'da nossa cultura volitica, esSá H.epublica Civil, qu& 
é o relicarlo e a flnali'dade das proprias instituições da Democracia Brasileira 
( .AJJoiados ueraes. M1tito beni). 

Certamente que a f igura impressiva de RAUL .SoARIElS ficara n a no'""-
Historla; e, como disse um poeta francez, de outro grande vulto da sua 
p:itrla e ela sua época: r'on parlera de sa .Qloire, so·1Js l e .char1ne, bien Zong·· 
tem.pi! . .. 

A lege nda ha de m .ostral-o aos porvinc1ouros como o eles.temeroso com-
•hatente fulminaÇ!o por fatal golpe, em meio ao calor da p,eleja, quando bat&·-
J hava pela ·boa causa d~ Ordem e do respeito á L ei; mas, amda m esmo ao 
<::er vencido 1Jela Morte, soube ter o contrôle de si mesmo, ficou de pé, con-
(>EJrvando a belleza do g13sto, a sereni·dac1e do espirito, a grandeza d'a!lma, u 
-te chr1stã e a sua nunc:;i. desmentida con:fiança a1a granc11eza dos nossos des · 
itinos h1stori'cos, luctanclp por um Brasil def.Jnitivamente integ.rado á Civil!-
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sação oontemporanea e liberto dos assaltos da caudilhagem, venha ella d" 
ende vier e enroupada em qua,esquer tl'ajes ou matizes. (Muito bem). 

E' por Isso que o modesto 'Projecto de lei, cuja leitura fiz e que ora, 
tenho a honra de submetter á consideração da Camara e pa ra elle pedir a 
lllustrada collaboração e tod!a a boa vontade dos dignos repre·sentantes do 
Povo e da Nação, n as duas Casas do Congresso da Republica, vi.sa antes dd 
tudo ditinguir, com um premio civico, a quantos tambem souberam se ins-:;>i· 
·rar nesse alto e claro exemplo de aimor á Legalidade, ba tendo-se com denodo 
e <• peito desco!berto pela propria existencia do Brasil livre, sempre digno e 
respeitado, dentro e fõra do seu territorio. 

E quando o futuro fizer o baJ.anço exacto da nossa época de agitações s 
sobresaltos, o julgamento imparcial da Historia fara resaltar (assim creio) 
.1 esforço viril e c1esassornlbrado com que as actuaes classes dirigentes da 
Republica teem procurado conduzir os destino•s da Patria para um rumo 
alto e certo: o de um Brasil cioso do seu renome, um Brasil forte da Sl.Lét, 

a utoridade, um Brasil restaurado dos seus males passageiros e das suas diffl, 
culdades transitarias. 

Tenho dito. (M·uito be•m; muito bem, Palmns. O orador é vivnme·nte cu?n 
priment<J;do pelos seus collegas) . 

Vem á. mesa e é li'do um projecto do Sr. N elson de Senna. 

O Sr. Presidente: - O projecto troa sobre a mesa até ultericir de11-
beração. 

Orêa a Medalha da LegaUdade, para prem:i>ar a offioi.aes, infe1·i,ores e praças 
que hajMn co'YliCorrido para a defesa éla o'!'il6m const'i!tucional nos movi-
mentos secU'cio·slos de 119•2'2 e rn.24 

O Congresso Nac·~onal decreta: 

Art. 1.° Fica creada uma medaLha demonstrativa de lealdade e val01', 
·denaminooa "Medalha da Legalidade", com que serão ij)remiados üs oftficlaes, 
inferiores e ;p·raças dJo Exeroi<to, da Marintha, das Forças 'Polioiaes dos Es-
tados, do Diet.Tic to Federal, do Oor•po de Bombeiros desta Capital e dos Ba-
rtalhões J=>at:riot1cos, que hajaim concorrido •P<Ya d·efesa da ordem consti-
tucional na repressão dos movimentos ~sediciosos de 5 de Julho de 1922 e 5 
de Julho e dias •su,bsequentes deste an.no. 

·§ 1. 0 E sta medalha será de tres ·classes: 1 •, de ouro, pa.ra •o.s actos de 
com,provadiru br.aivura; 2•, de ~ra'!:a, p·a= os aictois de relevantes -serviço.s; s•, 
de bronze, ;para os ·demais serviços de noto-rio auxilio e ef.ficiente aipoio aos 
Poderes .Publicas lega1me,nte •constlt utd-os. 

§ 2 .. 0 A sua concessão c onstitue motivo de es.vecial r ecommendação para 
p·rmnoções e provimento de cargos rpublicos ;oi seJ"â. fei:t.a po,r acto referen-
dado .pe.Jos .Min1stros da Guerra, da Marinha e da Ju:stiça ·e Negocios In-
.terll,oires·. 

Art. 2. 0 Fica igua1mente instituida uma medal'ha demonstrativa de 'de-
dicação á CR.ep·wbHca e ao se.rvdço publico, denorol:naida "(M.edalha de Bene-
merenci.a", que •será •confe rida aos funociona'Iios e em1pr.egados das vias ·fer-
reas, correio's e .telegraphos, e a outros funccionarfos civis e de re.partições 
mi!Ltares, que se ·haijam distinguido, pelos· mesmos ·moitivos e nos mesmos 
termos do arit. 1° desta leL 

Paragrapiho uni'OO. A ess<1, medafüa aip1plica-se o disaiosto nos § § 1° e 2° 
do referido art. 1°, 'sendo a sua .concessão referendada ,pelos Ministros da 
'Viação e Obras P.wbHcas e da Justiça .e Negocios •Interiores. 
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Art. 3. 0 A concessão será regista·ada em ·1ivros ipropriol!! e communicada a 
todos os ministerios :para os effeitos .desta lei. 

Ar.t. 4.0 Rwo·gam-se a!s disposições em collltrario . 
·Sala das sessões, 5 de Agosto de 19·24 . - Nelson àe Senna. 

1SES1SÃO DE 26 DE .A!GOS'l'O 

O Sr. Azevedo Lima: - Sr. Presidente, desde iremotas éras, as mais cu!-
. te:s nações do mundo rporfiam por müigar as .toDpezas da guerra, r eduzindo, 
tanto quanto .pos'sivel, sem preju.izo ·das operações bellicas, as crueldades dnhe-
rentes aos co.nflictos inteirnacionaes. •ID' assim que, desde a declaração de 
S. Petersburgo, em 1868, da quaJ patticilparam q uasi todos os E ·stado!I euro-
peu s, .até a segunda oC!ollii'erenda de Hay.a, de 1907, -0nde .refulgiu o genio do 
me,ior dos .brasileiros, toda!s as nações, concnrdes no louvavel sentimento de 
abramia.r e suavisar os horro:ces da guerra, 'V'leram.-lh e codificando as leis 
e os costwrnes, de modo ·que 1pudessem ser Incor.pora,dos ao direito internaciCl-
nal ,pubii!co moderno, 1para honra e para mafor 1gloria ·de nossa civilização. 
Seis annos a.pós a declaração de S . Petersburgo, o !Protiect-o de Bruxellas, no 
seu artigo· 13, .chegou •mesmo a estaibelecer, com a an•nuencia. e compa-
renda de .grande numero de ,potencias que o uso de alguns meios 

nocivos ao Inimigo deviam ser vedados ás nações belligerantes. Ali8Js, muito 
. antes, já desde L8•63, o artigo 16 das instrucções .para os Estaidos Unidos da 
America d·o Norte ,prescr~via, litteralmente, as nece'ssida.des miHtares, não au-
to·riza a commetter aictos de crueldade. 

Foi, •porém, Sr . Pres•idente, na quarta convenção d1; Haya, de 189!'1, que 
o a,r.t. ·215 do regulamento annexo estaibeleceu , de modo definitivn, .com o con-
senso e a :responsabi.lidrud~ da m aior ia das naç·ões mundiaes a essa convençã:o 
presentes, que, em relação do bombardeio, seria dnteirament.e intel'dicto., !Para 
!salvaiguar.da da dvilizaçãq, para honra da cUJltura universal, q11e se bombar-
deassem cidades, villas, lpgares ou efü.ficioa n ã o defendidos. Esse ·artigo 25 
1'.oi quasi htteraJ.mente reproduzido sQb o mesmo numero, na qua.Tta oouven-
ção de 1907, na qual o Brasdl tomou ip-arte, re presentado pela ;pessoa do mais 
em·inente dos .seus filiho,s, o Senador R uy Bai!'lbosa. 

O ,S.n. AUGUSTO DE Lqw:A: - Houve uma •Outra ·conclusão : taJmbem 1Prohi-
bia !l'rnr.ttficar ,praças de .guerra dentro de cidades abertas, para evitar r e-
p·resalias . 

O 1Sn. AzElvEDo LIMA: - As a utoridades mais aibalizadas do direito 1·nter-
oionaJ! puhlk.o moderno, e eu poderia cital-a ·desde (Pasquale Fioili, Piedelivre, 
G.efifeken, PíhHimore e Ficlhaulle, até o nosso egreglo ,patrlcio, o 1Pro1'..essor 
crrovis Bevilaqua, <;\;dmittem, !sem discrepancia que se entendem por c idades 
defendid.as, coru'orme consta do rte~to do .regulamento de H aya, n ão só aquellas 
que são dota da's de fortificações ipermamentoo, de iPra.çais ifortes, de systema 
de defesa JTuiliJtar, mas ai~da, corno -O'Clcorreu, ha ,pouco, em S. Paulo, as que, 
por medida de defesa im1)rovizad•a , conteem porçêies. de t:r.opa entrinc he.ir'ada 
e a rmaida. ' 1 ' I· 

Não ha, pois, duvida nenhuma, Sr. Presidente, que do numero dessas 
ultimas, de que brilhantf)mEmte tra tou o consagrado prQlfessor de Direito 
l1~ternacional, o Sr. Ficf)aulle, pertencia a capital paulista, em poder dos 
insurrectos militares. Estfls estavam, de facto, entricheirados e armados, na 
deresa da cidade de que se haviam assenhoreado . 

O Sn. Auaus·ro DE LI)IOJ:A: - Mas começaram bombardeando o pala.cio do 
Governo, que era uma c3,.\la não fortilficada. (Apoiaàos). 
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O SR. AzEVEOO LIMA: - E' ponto, porém, padfico em Direito Interna-
cional ; s obre el-le nunca surgiram duvidas, n~m se suscitou !itigio, que cum-
pre aos a t acantes, antes de procederem a o bom.bardeio ou ao canhoneio, para 
ex.purgar a praça ou cidade defendida, rrotiif:icar, a dvertir, a'Visar, dar prévio 
signal á população inerme e paciif:ica de ·que será em breve, ou dentro• dei 
prazo prefixo, bom·bardeada a cida:de. Cumpre-lhe a inda p1·over aos n ão bei-
Jtgerantes de meios para que se retirem em paz, sem serem molestados p ela s 
tropas atacantes, facultando -lhes mais, a lém do.s m eios de evacuação, toda a 
protecção compatível em casos dessa especie. 

O artigo 26 do regulamento de H aya, de 1907, assim reza: 
"O commarrdo das tropas assaltantes, antes de e.rnprehender o 

!bombardeio, e salvo caso de ataque de viva força, deverá fazer t udo 
que delle depemla para advertir ás autoridades." 

Aliás, Sr. P l'esident e, essa disposição, codilficada na Conferencia da Paz, 
já era uma conquist a da cultura e da civilização modernas, que desde longa 
data recommendavam a pra tica da ihumanidade e a protecção dos imbe.Jles em 
rasos de aggresssão internacional. 

Escreveu, em 1890, o celebre interna cionalist a ita liano Pasqua le Fiore: 
"O commando das tropas inimigas poderá, sem outra condição, 

atacar e bombardear uma fortaleza, isolada e defendida. Si elle se 
acha em face de uma cidade ou :praça, encenando agglomeração de 
pacíficos habitantes, devera, ant es de começar o bombardeio, dar 
aviso ás autoridades competentes . 

.A notificação do bom'bardeio no segundo caso previsto pelo ar-
tigo precedente, é uma formalidade o.brigato1·ia e indi·speusavel, des-
•tinada a pôr os hrubitantes pacificcs em situação de .poder, t a nto 
quanto possível, salvaguardar suas pessoas e seus bens." 

Vejamos o caso de São Paulo. 
O 1SR. HENRIQUE DoDSWoRTHS - A argumentação de V. E x . se acha inteira-

mente deslocada : V. Ex. está tra t ando de guerra entre nações belligera:ates; 
não é, absolutamente, o caso de São Paulo . 

O 1~. AZEVllilDO LIMA: - V. Ex. é que está precipita11do os 0Jconteci-
mentos . .. 

0 SR. HENRIQUE DoDSW>ORTH: - Não estou P•r.ecipiitando ital. O que dâg0 é 
que V. Ex. está citando n ormas de Direito Internacional, a respeito ~ 
bombardeio de cidades abertas, quando aqui. n ão se tra ta de guerra entrei 
nações belligerantes . 

O SR. AZElVEOO LIMA: - Sim, m as o nobre co'llega vae ver que esse con-
flicto interno ia suscitando a intervenção de potencias estrangeir;<i.s, c,uja 
nota diploma tica até poderia ler opportunamente á Camara. 

Mas, senhores, qual o caso de São Paulo? Poderá elle enquadrar-se naei 
dlsposições de Direito Internacional? Porventura, t er-se-hão de.fronta/do dois 
contingentes de tropas be!Ji.gerantes? Tratava-se de um coTuflicto interna-
cional? 

O .SR. AUGUSTO DE LIMA: - Quasi, porque .h avia batalhões revoltosos, 
compostos, em sua totalidade, de estrangeiros .. . 

O SR. AZEVEDO LIMA: - Houve um a tt ricto entre n ações ? 
iO SR. AUGUSTO DE LIMA: - Se não houve, no fundo, ao menos, havia o 

collorido . .. 
O SR. AZEViEIDO LIMA: - Houve, s i·quer, um movimento r evolucionarlo? 
Não, porque essa sedição dos quarteis , esse motim de caserna, esse le-

vante de solda dos não assumiu, no entender a utorizado dos r epresentantes dCJ 
poder publico, as pro·porções de uma revolução . . . 
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o !SR. AUGUSTO DE LlMA: - E, certamente, não foi. 
O SR. AzEVEOO Lr;r.<rA: - ... não transpôz os limites de insigni.ficante 1n-

surre1çao militar. Era, portanto, um mo.vimento sedicioso, q111e talvez não 
devesse exigir da parte do Governo as medidas violentas, intempestivas e in-
opportunas que foram ap·plicadas. (Não a,poiados). 

O SR. FRANCISCO PEllXOTO: - Então, o Governo devia permittir que o 
fü. Isidoro continuasse na cidade de São Paulo?! 

O SR. AZEWEDO LIMA: - Não é crivei, Sr. Presidente, não é absoluta-
mente justid'icavel que, por causa de um troç.o de soldados, insubmissos ou 
sublevados, cujo numero não excedia segundo in.formação olflf'icial de a;J.gumas 
centenas, ficasse, sem m·ais nem menos, exposta a po.pulação progressista e 
atleantadissima de São Paulo, a qual orça por cerca de 7-00· mil habitantes, 
ãs granadas das forças legalistas. 

O S1'. ALVARO ROCHA: - V. ;Ex., então, acha impatriotica a attitude do 
Governo e muito justificavel a dos revoltosos?! 

O SR. AZEVEDO LIMA: - Este é o ponto altamente grave da questão. 
Ainda que se tratasse de conflictos sérios, em que se achassem empenhadas 
duas fracções equivalentes do Exercito Na;cional, ainda que a poa;iulação civil 
do Estado de São Paulo·, constituida por nacionaes e estrangeiros, lançassse 
mão das armas· para vedar o ingresso dos soldados legalistas, segundo as leis 
da guerra, que o espirito de humanidade dos paizes modernos fez com quei 
fossem codificadas nas OO'Ilvenções de Pa;z, de Haya, não seria licito ao 
Governo, aos seus rep·resentantes, investir contra a cidade, contra a popu-
1ação imbelle, sem avfso prévio, sem a noti:'icação e advertencia de que, 
se ia proceder ao canhc,ineio. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Decorreram 23 dias, as forças legaes, em 
numero mais que sufficiente para immediatamente suffocar a revolta, espe-
raram pacientemente, {tfim de poupar a po:pulação civil. 

O SR. TOLEDO DODS)VORTH: - Esperaram que os revoltosos se retirassem 
serenamente . . . Assim é que as tro<pas legalistas entraram em São Paulo. 

O SR. ·AUGUSTO DE T.ilMA: - 1Si o Governo houvesse emp·regado o bom-
bardeio, teria suffocadq a revolta em 24 horas. 

O SR. AZEIVEDO LIIv,IA: - Na guerra franco-prussiana, de 1'8.70, e, mais 
recentemente, no demvso da ,grande conflagração universal de 19'14-1918, 
não poucos foram os casos de desacto aos preceitos de humanidade contidos 
no Codiogo de Haya qu~ .. . 

O SR. AUGUSTO DEJ LIMA: - Aliás, nós temos casos nacionae.s semelhantes 
a este. 

O SR. AZEVEDO LI.MA: - . . . se vertficaram por inf.ciativa de um dos bell-
gerantes - a Allemanpa. 

Sr. Presidente, V . Ex. e a Camara sabem qual foi a situação em q ue 
esses casos collocaram .a grande potencia central da Europa perante o mundo 
civilisado . 

Todas, solidarias np mesmo sentimento· de il'evolta contra o retrocesso ã 
bar.barle medieval, unida como uma só nação., e della fez parte o gloriosa' 
Brasil, protestaram contra esses processos indignos e violadores da lei, contra 
essas medidas que iam ferir o pacto das nações . Alguma.s, como a nossi< 
extremecida patria, se11tiram-se na necessidade de levar mais longe o seu 
:protesto platonico a ponto de lançar mão das proprias armas para reprimir, 
nos campos de guerra e nos m a res conrfiagrados, os attentados contra d 
à lreito das gentes . 

Já vê a Camara que a grandiosidade do deUcto, a extrema criminalidade 
do incidente que occorI1eu em São Paulo, não pôde justifica r-se, nem em face 
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dos principias da moral commum, nem compulsando-se o texto do direito 
das gentes. 

O SR. AumrsTO DE LIMA: - Que V. Ex. aconselharia ás forças legaee 
para razer . nessa emergencia? 

O SR, ANTONIO CARLOS: - Aconselharia q:ue cruzassem os braços. 
O SR. AZEVEDO LIMA: - VV. EEx. vão ver o que aeonselharia. 
O SR. Auausro DE LIMA : - Vamos ver qual a estrategia efficaz de 

V. Ex. 
O SR. AzEJVEDo L IMA: - Acornselharia apenas que se cumprissem as dis-

posições da Convenção de Haya, evitando que a população fosse aggredid:a 
lnsolltamente. 

O SR. A:t<TONIO CARLOS: - Não houve aggressão insolita. 
O 'SR, AZEVEDO LIMA: - A população civil, que não se havia envolvido 

no cond'Ji.cto armado. não recebeu advertencia a lguma rpara que se puzesse ao 
abrigo das balas mortiferas. · 

o ·SR. ANTONIO CARLOS: - Foi fei"éO. 
O SR. AZEVEDO LIMA: - Não !l:oi o q u e se fez. Vou .responder a 

VV. EEx. com as propria.s informações do Governo .. . 
O SR, ANTONIO CARLOS: V. Ex . recebeu informações tendenciosas, 

apaixonadas, suspeitas. · 
O SR. AZEVEDO LIMA: - . . . od'fici-aes, vou responder com os communl-

cados officiaes, nos quaes, aliás, não deposito demasia da :M, qu e não me 
merecem rtgoroso credito, porque desde a primeira data em que estouro1u 
essa revolução em São P a U:lo, atJé o 1Jresente momento, as autoridaJdes ojffi-
ciaes não teem feito outra cousa sinão systema ticamente occultar a verdade. 

O S~. !PRESIDENTE <11ôam os tymvanos) : - Chamo a attenção do nobre 
Deputado. 

o ·SR. AZEVEDO LIMA: - Vou enumerar. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Va mos ver essa enumeração. 
O 1SR. AZEVEDO LIMA: - Foi em ,da ta de 25 de Julho que o Sr. Ministro 

ela Guerra, Marechal Setembrino de Alencar - dtgo, Setembrino de ' oa.r-
,·alho ... 

o SR. ANTONIO CARLOS: - V. ·EX. nem sabe bem o nome dos mi-
nis tros! ... 

O BR. AZEVEDO LIMA: - V . Ex. quer discutir nugia s? 
O SR. JosÉ BoNIFAOIO : - O nome de um ministro não ,é nuga . 
b SR. AZEVEDO LIMA: - V enha, depois, responder-m e, si lhe a;prouver, 

mas ouça-me prime!ro. 
V. Ex. deve contesta r -me apiportun amente. 
Tenho o direito de f a llar. Vou adduzir provas . 
O SR . ANTONIO C'ARLos: - V. Ex. está fazen do a apolbgia do movimento 

revolucionario, sem ter a -coragem &e :se coI.!ocar francamente ao lado dos Te-
beldes. 

O SR . Az!ElVEDo L IMA: - Fa.Qa o obsequio de ouvir-me! 
O SR· ANTONIO CARLos: - V. Ex . deve assumiT a'btitudes claras . 
O SR. AzEVEDo LIMA: - Acredite V. Ex. que nãJo hesitaria em pregar a 

revolução, acredite V. Ex . que não vacillarla em adoptal-a ·si me conven~sse 
de que se propõe salvar 'º rpaiz . 

O •SR. ANTONIO CARLo·s: - Então·, assuma attitudes claras . 
O 'SR . AzEvllIDo LIMA: - Quer a;ttit•ude mai's clara do .que a m~nha? E 

tã.o clara, que até o Diario do Congresso se sente na necessidade de dar ,publi-
cidade aos meus discursos. 
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O SR. JosÉ BoNIFAOm: - V. Ex. enrtã;o deve ir paira o medo dos revoh1· 
cionari<Js, sem estar acobertado com as immunidades .parlamentares. Faça 
como fizeram <JS que se revoltaram C-Orntra a autoridade constituida e q ue o 
men<Js arriscaram a V'ida, pegando em.armas. 

O SR. AzEVEIDo "LIMA: - Faço um aprpe1'lo á familia dos Anclrades, para que 
me ·não interTompa . 

O SR. J-osÉ Bo'NnrAcro: - Queira corll'tgir: Andradas. ID' o segundo engano 
que V. Ex. oommette quando refere n<Jmes ... 

O SR . .AziE:VlilDo LIMA : - Deixem-me rp~·oseguir. P<Juco ·me importam os 
nomes . Peço a V. Ex., Sr. Presidente, me assegure 'O direito de fallar. 

O •SR. PRElSIDElN'.l'El: - V. Ex. está ona trdibuna com o seu dh•eito asse-
·gurado. 

O SR. A.:zEvEIDo LIMA: - De1sejo addumr 1provas, mas este borbotinho en-
surdece-me. 

O rSR. A.NWNIO rCARLos : ~- V. Ex. ·nã.o rpõde chamar de mentirosas as 
informações do Governo. 

O SR. AZEJVEDo .LIMA: - Com data de 24, o Sr. Ministro da Guerra -tt!rigiu 
a seguinte prodama.çã.o á po1p·ulaçã.o .paulista: 

"As rtro·pas lega.es ,precisam agir com Uilberdade rcontra os sediciosos que se 
obstinam em combater soib a protecção moral .da população civil, cujo doloroso 
sacrificio nos cumpre evitar. " 

:LembT.o 'á Camara, que essa I>roclamaç•ã.o •é datada de 24 de Julho: por-
tanto, dezenove dias aI>Õs a eclosão da l·evo.Jta. Tome-se nota da data ! 

O 1SR. JosÉ BoNIFAci:o·: - Veja quanto tempo se •espe.rou. 
10 'SR. tA.z'El'VlaDo CLIM}f - "E' es·ta UJma duma neces·sidade que urge acceitar 

e.amo imperiosa, .paTa ppr termo, de vez, ao .estado de cousas creado IPD·r essa 
sedição, que avHta os nossos creditas de ,pov;o culto. 

Espero !que todos e;ttendam a esse a,ppel:lo, como é .preciso, para se pou-
par.em os effeLtos das operaçõe's -rnilitar·es, que drentrro em ;pou'C'os ddas ·serão 
executada;s." 

UM S~. 'IliEIPuTADo: - ·Sõ depois dessa ·proclamação .foi que se atirou 
com ·artiH1airia. 

O SR. A:zmlVLlDo LIM4: - Vou provar, terminantemente, que onão.. 
o .SR. AUGUSTO qm LIMA: - Vejamos a p>rova.. 
UM .Sa. DEPUTADO·: - Quem atirou .primeiro com artrlharia? Os revo>!-

tosos. 
rQ 1SR. A.zElVElDo .LIMA: - Os <revoltosos estavam ifõra da lei. V. Ex. queira 

discutir com <J caso delles . O Governo é que tinha de cumprir a:s disposiçõeR 
oonstitucionaes e respeita,r o Oofügo das Gentes, no qua.1 colla.bioTou. 

O rSR. ANTONI.o .CARr,os: - V . E x. mesmo não diz que elles estavam fõra 
da '1ei? 

O SR . .Az:ElvEroo LIMA: - A a.ttitude dos revo>ltosos é que não ·pôde de~

cul-par. ,por parte a.o Governo, uma J>ratica arronea e deshumana. 
UM SR. DElPuTADO: - Para. deifesa da orrd'ern, faz-se itudo .. 
iO SR. AZEVEDO LIMA: - Elstou ·pleiteando 1pela honra ,pelo decoro da .1<1a-

cionali d ade. 
E stou, aqui, na t r iquna , para d ar, em nome da ·PopuQação brasileira, um 

gritO' de IJ'I'Otesto contra essa vliolação de todas as !prax·es e usanças da guerra, 
pra.xes e usa nças da g 11erra q11e se pensou que era possi:vel Tesalvar, man-
dando que se ·pubUca:sse essa .proclamação no d-ia 24, 1quando a revolução teve 
ex;plosão em da.ta. de 15 e j\9, no dia 7 do mesmo mez, dous dias apenas apõe 
º' estalar da reV'Drlta, os communicados officiaes tlevavam ao· conhecirnentv 
do paiz, ·para tranquilizftl-o, que os ·tir.os ·certeiros '1.as baterias iam bombltr· 
deando, tranquiU.a e •Calmamente, a ,cidade ... 
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o SR . GILBERTO AMADO : - Não diga V. Ex. uma couse, dessa!s ... 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Foi contra o quartel dos revo1!tosos que se 1'.i· 

zeram os disparos. 
O SR. AzEVEDO LIMA: - Vou ler os jornaes de S . . Pau~o . 

IO SR. ANTONIO CARLos: - Mas os jornaes de S. Paulo não e'stava.m sendo 
censurados 'J)elos revoltosos? 

O 'SR. AZEJVEDo iLIMA: - Vou ler um jornal redigido em inglez, de S. Paulo, 
que ê insusipeito. IMas, antes, lerei o que disse o communica.d-o oJ'ficial do 
dia 8: 

"As pr.O/Videnaias com'binadas ent!l'e o Governo Fed:eral . e 1() Governo Es-
tadual, entraram em ·completa execução, á tarde, quando se iniciou o bombwr· 
deio do quartel ãa Luz .. . " 

O quartel da. Luz, 1Sr . Presidente, ,fica. no coração ·da cid:ade, no centro 
de S . Paulo, na iparte urbana da poipu'1ação mais densa. 

No dia 10, o Dtarfo Official enire outras cousas .publicava o· seguinte: 
"Feito dsso, avançaram e tomaram (as forças), posição, na Varzea do 

Oarmo, dentro da cidade, 'bomJbard:ea.ndo .as pos·Íções O·Ccupadas .pelos insubmis-
sos e logrando desafogar a situação em que se encontrava o Pa.lacio d1os Ca.m ' 
pos ID!yseos ... " 

o SR. ZoROASTRO ALVARENGA: - V. Ex. está citando 'i11Il autor qu., nãc. 
l11e merece i!lé ••• 

O .SR. A'ZlEVEDo LIMA: - . .. mas é, em todl() 'º caso, official. E, adiante·: 
" . . . a -infantaria, aipoiad2. pela artilharia e esta bD<mbarãe<Lndo desde 

logo, ·com vigo·r as posições ocoupadas ao longe ·pelo dnimigo ... " 
Depois: 
"O bom'bardeio oo•nduzido com grande vigor, produziu desde logo os mala 

!fulminantes effeitos, desbaratando a !Vanguarda inimiga e incendiando os ar-
mazens da Esta,ção do No'l:'te .. " 

O SR . GILBERTO AMADO: - V . Ex . . queria que não se bombardeasse"( 
O SR. AzElv!EIDo LIMA: - Peço a. V. Ex. o oibsequio de me p·restar atten-

ção; 1petiso e.penas ·que se de·v ia ter feito um a.viso 1prévio, antes do dia 25, ~ 

não itão tarde depois do bombard:eio e da destruiçao. 
'111Jas, continuemos. • 
A ·26 de J uil•ho, um hebdomadario insuspeito, o AnglD-Brasilian-Ohronicle, 

que é redigido em inglez e tem por ileito•res os membros da colonla in@leza de 
São Pau.lo ... 

o SR. ZOROASTRO ALVARENGA: - Inclusive V . Ex., que ta.rnlbem o leu. 
O SR . AzmvEno LIMA: - .. . :fazendo commentardos, no seu numero de 

saibbad'o 26, acerca do bombardeio, :IJUbltoo.u a seguinte 1ocal, com o titulo: 
"O bombardeio continua". 

O .SR. NICANOR NM!CIM])NTO: - E' ~redso não .se enganar na daita. O 
hebdomadario é de 26, a. proclamação, de '24. 

O SR . AzlilVEDo LIMA: - 0 :peri-odico, que se p'Ublioa a.os saibb.auo's, dava a 
notícia de todas as ocourr·eil!Cias da semana e:x;p1rante. 

O ISR. GILBERTO AMADO: - ConV'ém verificar sI a. •palavra "bomibarde1o" 
está ·bem traduzida.. Póde ha'Ver um engano na traducção; V. Ex. dá .Jicença 
que eu leia? 

o SR .. AZEVElDo LIMA: - Pois não . 
o .SR . GILBERTO AMADO: - Aqui cUz o seguinte: 

"Yeste rday's •operaitions were confined more o·r less to an ar· 
'Ulle ry duel, anc'I t'he resulting ,casualties, it is sca.nc~ly necessary to 
a.dd, were ... " 

" ,Duello de a.rtilharâa" não é bomlbardeio ... (Riso). · 
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O .SR. A.zllMIDo LIMA: - .Não é bombardeio, ê jogo de confetti. v. Ex. 
parou, mais adiante verá que se ifalla textuailmente de !bombardeio, que pO( 
signal não se recommendava ·pela incerteza dio .tiro . 

Continuemos a .Jêr: 
"As 01perações de hontem esu.v.er·aim limitadas, mals ou tueno,. 

a um duello de artilharia. Os accidentes ir·esultantes, desnecessairio ê 
dizei-o, f.oram causados a habitantes innocentes e paJCificos. O darnno 
causado .pelas granadas cresce, e.ada vez mais á medida que a ~uta pro. 
segue. Distrlctos atê então inattingidos e muito aA'astados da actuai 
zcma de comibaite 1'.oram sujeitos a um canhoneio que, a lém da sua inuti-
lidade, recebeu seu tributo de vidas e deSIIDuiu muitas casas pa.rti-
·cuila.es . A Li•berdade . Bella Ci!Ilrtra, rua Augusta, San ta Oeci!ia, Glo-
ria, Villa Buarqu e, Santa Epi:ügenia, J;al.meiras. L uz, ViBa Emma e 
Hygienopolis foram bom'bardeados durante todo G dia e, a ind'I. '.1Ue 
seja dífficil acreditar que os •oommandantes do governo' de.;'lon'!Jeç::un 
a geographia de .S. Paulo, não logramos ver que o.bjectivo milita~ p6dt 
ser attdn,gido com o bombardeio, a longa distancia, éle uma ciclat'le 
sem defesa. 

A .cfdade, ~obre o·ccupa uma extensa uea, e ê claro que ~s .grana 
daa dirigidas contra ella devem necessariamente attinglr algum Jogar." 

"Nãio teve, portanto, a ·população. 'baihiana o mínimo aviso de qu e a e!· 
dade ia ser 'bombarde ada . " 

Tail <;1.ual o caso d~ S. Paulo . 
VOZES: - Não apoifdo. 
O .SR. JosÉ BoNIFAcro: - Aqui 'houve aviso. O caso é muito .'.li'.ferente. 

Aqm houve um;;, sedição militar; na Bahia, não. 
O .SH. Ar.r,\1ED0 ·L IMA: - Elm São .l'aulo não hcu.-ve aviso, sin ãp depois de 

concluído o bombardeio. 
O Stt. EoMERo P<IRE~: - Lá '.t per t u r!bação da t)"dem foi justaimente feire 

pelo G01Ver.no. Era uma oi.dade <pacifica, a.berta . 
O SR. Azli,rmc LIMA: - Prose.guia o inflamm.ado crac'..or: (con.ti'ni i ;i a lêr) . 
"O ·bombru:cleio fot jlffia irrsidh foi uma surpreza, fot uma trahtoão, um 

aoto de soberana desleljlldrude . " 
E' o caso de S. PaµJo. (Pro·testos vehementes). 
VoZEJS: - Inteiram~nte difü'erenrte. 
O SR. AuousTo .DE I{IMA: - AlláS, 1S. Paulo, não .foi 11,ombardeada. Houve 

di.s;paros em represalia çontra .pontos for:tiJffoados . Agora, quando o Sr. Ml" 
·n istro da Guerra notificou a ·popwlação de que dev-la retiraT-se, os revoltoso~ 
debandaram. Mas, não chegou a haver o bombardeio de, ci4ade. O aviso 
do M·ini'stro da Guerra teve força com,pul.siva quanto aos rebeldes. 

O SR. A.zEVEDo LrM4: - E' mister 1q'Ue eu accrescente, ,para maior lustTe 
d'o nome de um •brasile iro digno que a morte já levou, o ex-Minis'1:ro da 'Ma· 
'l'!Il'ha; almdrartte Mar:ques de Leão, que elle, por não se •Conformar com a 
oroem do Gove rno, no .sentido de .se praiticair a !barbaridade, preferiu ter o 
gesto de 'so.branoeria e a}tivez, devolvendo ao 'M;aJ.rechai Presidente a ipasta que 
lhe fôra confiada. 

!Para 'honra desse llllarinheiro brioso, vou ler alguns dos pa;Ssos da carta 
q u e el~e endereçou a,o então· Presidente da RepuMi>ca, MaTeohal Hermes da 
Fonseca . 

O ,SR. 1SIMÕES •Frr.Hj): Essa carta contêm conceitos que se ap·pllquem 
á situaçã.o acrtual? 

o 1SR. ~ LIMA: - Eis os termos . .. 
o SR. SIMÕES FILHO: - V. Ex. ipóde me respo·nder. 
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O SR. AZElVEDO LIMA: - Perdão; V. Ex . . poderá ifa1la.r depois; agora, e·ota 
consumindo o tempo de que disponho. 

O rSR. SIMÕES FILHO: - Havia na BaJhia, nesse. época, alguma. perturhação 
da ordem? Não havia si•que.r essa :pertu ribação, e ain(l:a menos sedição .. 

O 1SR. ~o L IMA: - Pouco me importa, no imomenrto . .. 
O ISR . .TosÉ .BoNIFACio : - ,Sim, ;pouc o ·importa. V. Ex. o· que quer ~ fall'lr, 

é citar Ruy íBarbosa, Marques de Leão .. . 
0 rSR. iNICANOR NASOIMENTO: - !.Já poderl.a haver intervenção il!egal, co;n~ 

d1zem os nobres Deput ados; aqui, o restabel ~!mento da legalidade. Sã'> casos 
oppostos . 

()<SR. Azlmv!EIDo LIMA: - O acto. do bombaTdeic. era tão grave, de ta;l mod0 
feria a moraJlidade e infringia as normas do d ireito e as .propTias leis da guerra, 
que o Ministro da Marin'ha, ao abandonar o rposto, assim se c:irigio ao fallec1dú 
Presidente da !Republica ... 

o SR. ANTONIO CARLOS : - Era casOI tão <'!·!fferente! (_4.potados) " 
O SR. AzEv!DDo LIMA: - Permittam ao menos q u e e u leia ; do, contrario, 

sl não se deixa qu e o ocadoT faça uma simples l&itura, l'sto aqui não é m<i.ii. 
Parlamento. 

Eis, o que consta da carta: 
"O rbombaroeio da ce,pita l do Estado rda Bahia pf'jal? fortaJez::.::. guarn e-

c!dn.s por forças federaes, é uma ini:quidad·e. qu s attent a menos cc>ntra a 
Con~tituição B rasileira ·do q u e contra a c.ivililação E' a <lignidade human:,,. 
E)1e constituirá u ma nodoa indelevel em ·nossa historia, um op.probrio ti.H3. o·s 
se ll'l res·r>onsaveis, a repercursão de uma crise, cu jR ,gravidade ningui)m po-
deria precisar, mas acredito será f unesta ao.s que a provocaram. 

10 bombaroeio da ca;pital ·da Bahia talvez seja ju lgado um act:o constitucio-
nal defenaavel. 

Não posso ser conniven te no acto que a.~aba de !o'er p·rat\.cado, suje1.+.amdo-
me a oroenar a partida de rforÇQ€ navaes para o ,:>cn·to úa Bahia, pontue re-
coni1eço a iniquidade que se pretende co.brir a. vo•sos c,;t.os, oob um pretexto de 
legalidade. 

o 1SR. Jo.SÉ BO·NIFACIO : - iNão item applicação ªº -ca:so actu aJ. 
O SR . ANTONIO OARLos: - A attitude do e.lmkante Marqu es de Leão, agora, 

seria muito differente. 
O iSn. SIMÕES FILHO: - [Mesmo porque or.ientou o seu proceder pelo amor 

fl. legalidade . 
.O SR. AM1v1Eloo lLIMA: - Os illustres Deputados . 'Podem tomar a palavra 

a ·seu tempo, mas 1permittam-me dizer ·que a attitude do almirante M arques de 
Leão foi identica á do commandanrte :Protogenes, que, segundo ·d1oom, 'PTe· 
feriu ipedir rerforma d-0 .serviço activo a dirigir o bomhardeio aereo de S•ão 
Paulo ., 

O SR. SIMÕES FILHO: - Não quero d'allar; prefiro ar.iertear. 
O SR. AZEVEIDo LIMã: - Não tem d ire.ito de faJZel-o por essa fórma. 
O SR . :S1Mõms FrLH'o : - O apa·I'te é .p•rorp~·io dos Comgressos, maximé 

quando falla urrn ora<lor notaivel icomo V. Ex. 
O 1SIR . AZElVEDo LIMA: - E até o Regimento prescreve que, para dar 

apartes, é :preciso 'Pedirr venia ao oradoT, o que V. Ex. não tem feito_ 
O SR. SrMÕ!lls FI'.LHO: - iJ.ílarei daqui por deante, e sei que V. E x . é 

bastante gentil e talentoso para ·não d eixar de conce der essa ven1a. 
O SR . A11,ElVJiIDo L IMA:: - Sr. !Presidente, em 31 de Ma;rço de 1866, qua ndo 

o Brasil se <lebatia na mais cruenta das guerras em que se tem v isto em-
penhado, d·urante tres hoTas consecutivas uma f'-squadra h espanhola, com-
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mandada pelo Almiirante Mendez Nufiez, bombardeou inclementemente a .ci-
dade de Valipara izo . 

Esse bombardeio moitivou no Parlamento i•nglez um discurso vehemen-
tlssimo de iprotestos, e o .p;roprio Brasil, cuja c hancel!a1·ia se achava então 
sob a direcção do poove.cto homem de Estado que foi José Antonio Saralva, 
não poude sopitar a revolta .que lhe ia n'a lma, e dirigiu uma nota contra 
esse acto que depunha em desfavor da cuJ.tura hespanhola, nota da qual ex-
traio os seguintes trechos: (lê) 

"A moder.na civilização, respeitando os direi.tos dos belligerantes, tenao 
a minorar os males que resultam do estado de guerra, consegue proteger, 
tall'lto a prop•riedade neutral, coilno a inimiga inoffensiva e condemrna. todo o 
actos de hostilidade que não seja necessario. 

Valparaizo estava pro·t>egida Por esta pratica salutar; não era uma 
praça de guerra, era uma cidade comme.rciaJ e encerirava, além de propr!e-
da;de inimiga inteiramente inoffensiva, propriedade estrangeira neutral de 
valor consideTavel. A sua destruição em nada aproveitava a Hespanha, não 
tirava recursos ao inim]go, nem influía directa ou indirectam ent·e no exito 
da guerra. 

Bombardeando aquel!a. cidade, prejudicou a Hespanha, prlncipa lm1>nte, 
os interesses neutraes e estab':lleceu rum precedente funesto, que não pôde 
ser sam:icionada nem mesmo 1pelo silencio das demais nações. Todas eHas 
devem protestar e o Brasil .protesta. 

Empenhado tamlbem, e m uma g uerra, conhece o Governo imperia l por 
propria expeoiencia, quanto convém aos belligerantes que lhes não seja Im-
pedido ou embaraçado o i exerdcio de direitos .soberanos; mas procura dimi-
nuir os ma les q.ue desse exerctcio podem nascer, respelitando os interesses 
neutraes, concedendo-Jhe4 tudo qua nto é ;possivel, prescind.tndo, mesmo, do 
ple no uso dos seus dire itos e deixando di> 'Praticar aquelles actos que nào 
são indispensa ve is aio seµ obijecto. 

O Governo Imperial PO•rtanto, pro·nunciando~se nesta .q·uestão, apoia-se 
nos seus direttos, c omo n~utral e no .seu p·rocedimento como .bel!igerwnte . 

O LBrasil e a maior :qarte dos Estados americanos, novos, ainda não dis-
põem de todos os recur11os pre:cisos 1para se á'ruzerem respeitar; e, dissemi-
nadas a sua !'iqueza e a sua [população ao longo das .costas ·extensas e inde-
fesas, estão 1sujeitos ao fllbuso da força e .necessitam, por isso, que sejam 
mantidas as maxim·as da civilização moderna, que co·nstitue a sua principaJ 
e mai8 efficaz .protecção . 

'Por estas razões, d'eseja o Governo do Brasil que o de Haspe11ha conheça 
todo seu pensamento neste gravissimo assumpto e q·ue, ao mesmo tempe>, 
se dissuada de quEI est a inanifestaçâe> nã.o ê um desvio da nellltradiade, mas 
consequenda legitima della. " 

o SR. AUGUSTO DE LIM!A.; - T.udo isto é pornto ,pacifico. 
O SR.. ANTONIO- ICARLos: - E o o·rador não provou que tenha sido <> 

bomba;rdeio em S. Paulo. 
O SR. AzEVEIDo LIMA: - V. iEx tambem não tem fé nos commun!ca-

dos oflficiaes, que ha pouco li! Não tornarei a lei-os . 
o SR. FRANOISCO iPEIX'pTo: - Não ha .prova. 
O SR. ANTONIO CARLo::i: - Estamos a espera da prova. 
O ISR . .ÁJZEJVEIDo LIMA; ~ rQ inc1dente do •p.rotesto da •chaincellaria brasi-

leira contra ·o bar.bar!smo hespa nhol assignala uma phase historica na evo-
lução do nosso direito iint(lrnacional. . , 

O SR. ANTONIO ICARLo~: - E' certo, mas esperamos ,pela prova do bom-
bardei-o em São Paulo. 
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o .Slli . FRANCfS:OO PElIXOTO: - Não chegará lê.. 
O SR. AzEJVEIDo .LrMA : - ... ·é honra .para o Brasil, glória para a na-

clonalidade, marco brilhante nas chroni-cas da nossa vida diplomatica. Este 
protesto que receibeu os aipp·lausos ô.as nações cultas conitinuaria até hoje 
immarcessivel si o triste episodio do bombardeio de S. Paulo ... 

o .SR. ANTONIO •CARLoS: - Não hOUiVe bombardeio ... 
O SR. ZoRoAsTRo ALVARENGA: - V . Ex. está lendo noUcias tendenciosas 

de commentario.s •estrangeiros. 
O SR . AzElVEJno LIMA: - Toda a população de ,Sã-0 Paulo testemunhou o 

bombardeio. (Não apoiados). Ha de ser feito um inquerito opportuil'lamen.te, 
para se apurar que o bombar.deio se procedeu desde o dia 7, e que innumeras 
casas foram distruidas. 

o ISR . NICANOR NASCIMENTO: - 'S.ise tratava de um duielo de arti.llrarti•a, 
como diz o arttgo que V. lEx. apresenta, era uma operação de guerra, in-
dispensavel, porque não se podia deixar de responder á artilharia com a ar-
tilharia. 

O •SR . AZElVElDo LIMA: - Mas estou lendo uma notida . VV. EEx. estão 
aparteando o jornalista. 

O .SRl. NICANOR NASCIMENTO: - E' que os nego.ciantes, perturbados nos 
seus negocios, não tendo Lnteresse paitrio.tico a1gum, não queriam que o 
Governo se defendesse. 

O .SR. AzlilVEDo LIMA: V. Ex. vae responder dest'arte a 15 nações 
européas . 

VOZES: - Não importa. 
O .SRl. AuGusTo DE LIMA: - Aliás, os comme ntarios da imprensa es- . 

trangeira em S. Paulo já de tenninaram providencias da policia. 
O SR . NICANOR NASOIMEJNTO : - Não ha uma dessas nações que não 

realizesse o bombardeio de cidades. Trarei· o exemplo de todas ellas. 
O iS·R. PREJSIDEJNTEJ: Attenção. Está com a .palavra o .Sr. Azevedo 

Lima. 
O SR. AZEvmoo LIMA: - Sr. Presidente, continuou ·a ler : "Admittindo 

que os artilheiros brasileiros não estejam entre os melhores do mundo, não 
conseguimos· encont rar uma <lesculpa para o bombardeio sern alvo de uma 
cidade florescente, como se verificou esta sE1I11ana; é possivel ·que os canhões 
tenham visado diversas bateria:s; julgando, com tudo, de aiccôrdo com 011 
pobres resultados de tiro que ficara,m evi:dentes em ambos os lados, uma 
questão surge: sobre se ha alguma justificação para um sa,crificio de vidas 
humanas nã o interessadas na luta, e exclusivamente pa,ra procurar alcan-
Gat canhões hy.pothecticos. Tanto qua nto pudemos saber, nenhum tiro d!-
recto foi assignalado depois de quasi tres semamas. 

Segunda, de m a nhã - 21 de Julho: 
A imprensa local p'Ublicou que o canhontiio, que começou sabbado ã 

noi.te e demorou até duas horas da itarde de domingo, foi o mais violento 
até agora registra do. Durante a.s deoonove horas de combate, os habitantes 
estiveram muito a lvoraçados em .cónsequencia da quéda de g.ran ada;s, que 
mais uma vez produziram numerosas victimas entre os não ·combatentes e 
determimaram extensos 0prejuizos ." 

A edição de 19 de Julho, de 1'9 de Julho, notem bem, do mesmo p eriodico, 
ém lingua in.g~eza, publiéou o seguinte: 

"Muitas granadas t eem caido na cidade. Se bem ·que não tenhamo!'l in-
teresse em aventurar uma opinião, .não conseguimos descobrir qual a van-
tagem com isso ·adquiirida sob o ponto de vista militar. ,sendo indefesa a ci-
dade, ê ·claro que seus habita ntes 'Pacificas foram os que soffreram mais e, 
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conforme sabemos, os canhões que bombardearam São Paulo foram. a causa 
de ·mortes e ferimentos de não combatentes e de civis. 

Esse facto se verificou .principalmente nos distr1ctos de Mooca, Braz e 
.Santa Ephigenia, onde as pessoas do povo foram obrigadas a abandonar 
tudo •o •que i)J'Ossui:am .. .&s desgraças Cl.ahi resultarutes· fo•ram em parte mi-
noradas em varios casos pela Cruz Vermelha Brasileira e •Pelas Igrejas. 

Cerca de vinte granadas foram. atiradas em. àirecção de nossas officinas 
no momento em que entravamos no prélo na ultima semana; felizmente ne-
nhuma ·caiu muito iperto; sal:>bado de manhã, coill!tudo, o caso foi difil'erente 
e um granada alcançando o telhado da !residencia particular de nossos im-
pressores, por cima das officinas, entrou em um .quarto de dormir destruindo-o 
completamente e fazendo um ·buraco da largura de seis pés no telhado; 
uma ·segunda. caiu na .calçada do outro lado da rua e uma •terceira attin-
.giu a casa defronte. Estas cairam .na esquina da rua Aurora Magalhães, 
cerca de clncoenta jardas da E.greja de .São Paulo. " 

O SR. NroANOR NASCIM'ElNTO: - Pondero a V. Ex. que esse jornal se 
refere ao dia 26, porqu<; é datado de 26, precisamente o dia do oomba.te. 

O .SR. AzElVEJDo LIMA: - Irnformo a V. Ex. que a •segunda nati.cia veiu 
á luz no mesmo numero do dia 19. Não desvirtuemos a questão. Estou no 
firme proposito de p.roseguir, sem emb=go de apartes e perturbações que 
q.ue!ram produzir. 

O :SR. GILBEJRTo AM1ADo: - Eu prefiro ,a o.pinião de V. Ex. á de jornal 
inglez. 

O SR. AzElVEDo LrM'A: - E' verdade, Sr. Presidente, ·que houve bombar-
deio a uma cidade, sem prévio aviso a.os cidadãos inermes. 

O Sn. AuausTo DEJ LfMA: - O avilso estava da.do p\l'los revoltosos, que 
~ggredira.m. 

o SR. NICANOR NASCfMElNTO: ·- Bombardearam o Pala.cio dos Campos 
Elyseos, a Secretaria. da Justiça, o coração da cidade. 

O SR. AzEJVEno LIMA: - Esse primeiro exemplo, Sr. Presiden!.e, data 
de Jane-iro dle 1912, quan\io as forças legalistas, ás ordens do Presidente da 
Re.publica de então, o l\![arechal Hermes da Fo.nseca, e sob o commando 
do General 1Sotero ... 

O SR. HoMEJRo P:rREs: - Não ha parallelo. Na Bahia não havia insur-
reição. 

O SR. AzENEIDo LIMA: - .. . bo:mlba!rd'eara.m a capital bahia.na, sem a.viso 
prévio, sem notificação, Ppr meio da artilharia dos fortes ... 

O SR. SIMÕES FlrLHo: - Sem aviso prévio não é verdade. 
O .SR. HoMEJRo P:mEJs: - Houve avi·so; rcom pequeno espaço de t emJ>o, 

mas hourve. 
O SR. A'zEvEno LIMA: - ... e dos canhões dos navios da esquadra sur-

tos no porto. 
O Sn. NICANOR NAscr111~EJNTo: - V. Ex. vae naturalmente responsabilizar 

o Governo actual p.elo que succedeu na Bahia naquella época. 
O SR. SI:MÕEJS FILHO: ·-Foi uma brutalidade, mas não sem aviso prévio . 
O Sn. HoMERO PrREs: - Não havia insurrectos, não havia sublevados na 

Bah'la. 
O SR. AzEJVEDo LIMA : - Foi a voz peregrina do saudoso Ruyi Barbosa, 

o iJ1ustre ba.hiano, honra da nossa nacionaUdade ... (apoiados). 
o SR. NICANOR NASCI:tyIElNTO: - Neste particular. todos dão apoiaãos ' 
O .SR. AZEVEJDo LIMA: - . .. que perante o Supremo Tribu.nal F~deral, 

ao justificar seu .rf>querimento de habeas-oorr,us, pata reposição do 3uverno 
legitirno, que açG·i.tc·u c<·llJO um chic ·>i9 in-~anctlscente- os represent<tnte,; do 
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::0·:%1 publico de ·:>ntão, crne, sem poüp:w .t vida de cidaJdãos não envolvidos 
no con!.l1cto rnili·L., r, haviam compellido as forças n?.cionaes a se p.:•),;ta.r<i:rr. 
a esse degradante espectaculo de que resultou a violação do direito das 
gentes . 

Dizia S. Ex., a meio de seu tformosissimo discurso: 
''.Mas nas .guerras intestinas o bombardeio a uma cidade ma rí-

tima de po.rto .commerclal, pela esquadra ou por fortalezas do pro-
prio <paiz a que pertence, era um caso que estava J:eservado ao nosso 
paiz, isto ·é, de dar o respectivo Governo o primeiro exemplo. 

"F1ez-se, ·commetteu -se esse aoto de selvageria extre·ma, ro-
dea ndo-o >de todas as circumstancias que o pode riam tol'nar ainda 
mais b arbara, mais cruel, mais indef.ensavel." 

E' o caso de São Paulo. 
o SR . LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - o caso era diverso. 
o SR. NICANOR NACIMENTO: - Inteiramente diverso. 
O .SR. HoM'ERo PrREs: - Fui dos attingidos ~lo bombardeio; posso 

fallar com toda a serenidade. 
O SR . AzlilVEDo LIMA (continuando a l êr): - "A Bahia não teve um 

momento de a viso p.a.ra se preca ver . " 
E' o caso de .São Paulo. 
O SR. JoSÉJ BoNJFARro: - O caso é dilf.ferente. A!s .palavras de Ruy Bar-

bosa .se aplicava m a cousa muito d iferente. 
o SR . AzElVElDO LIMA: - Na opinião de V. Ex. 
O SR. JosÉJ BoNIFAcro: - N a d·e todos aqui. .Só a de V. Ex. é que está 

em sentido contrario. 
0 SR. AZEVEDO LIMA: "A Bahia não t eve um momento de a viso .para 

se precaver." 
O SR. HoMEJRo PIRES: Teve ; possuo até o imp,resso . 
O SR. NICANOR NASCIMENTO: - O orador está pondo em confronto o Sr . 

Ruy Barbosa c:om os seus amigos de então. 
O SR. SIMÕES FILHO: - O General Socrates fez uma :publicação em 

resposta á intervenção da Associação Commer.cial, de S. !Paulo, declarando 
que faria bombardear a. cidade. 

O SR . NICANOR NASCIMENTO: - Assumindo a plena :responsabilidade de 
um acto que era •necessario . 

O SR. AZEVEDO LIMA: - Dizia o .Sr . Ru:in Bar.bosa, continuando: 
"Acredita vamos, •todos nós, porque a lli constantemente se tem dito , e 

eu mesmo, até hontem, era victima desta illusão, ac:redLtavamos que o bo-
letim espalhado pelo ·Chefe da 2~ Inspecção Militar, tivesse advertido que ia 
bombardear a cidaide. Não ha t a l. " 

'E' o caso de São Paulo. 
O SR . Auausro DE LIMA: - Quem começ.ou a bombllJI'dear foram os revol-

tosos atacando o ,paJacio do Go.verno ; as fO'rças leg~s nãio bom•bardearam a 
cida<ie. 

O SR. AzEvEDo LIMA: - ... neste anno, e neste seculo do direito e da 
justiça, não :hou'V'esse singh1o paira mostra r que a o inVJ3 de assegurarmos 
aquel!as tradições. 

O SR . SIMÕ~ FILHO: -- Não apoiado; tem as'seg;urado completamente 
iQ SR . .SrMÕEs :FILHO: - E si nã.o tem asseguJ:ado m e .hvr, ê por causa 

de movimentos como esses. 
O SR. AZEVEDO LIMA: - ... ao eruvez de con'5ervaJ-as e, pifo.longal-as, não 

edtiv,;see IJ'I'opordocriando ás pote nci·as o 10Jfllentavel enser.io de ss di,i,lgirem ao 
g&Y(:J n•J para I>roitestwrem contra o a.cto . 
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o 8R. JOSÉ BoNIFACIO: - E' uma fantasia <'lã V . Ex. 
O SR. E:IMÕEJS FlLHo: - O que se vê, são as 1'elicitaçõc.:i de ministr·os e 

embaixadoces estrangeiros, ao Governo. 
O SR . A7.EVElDo LIMA: - ,S.i me '.Der:mittem, lerei a nota, que ohegou a ser 

redigida. 
O 1SR. SIMÕES FILHO: - Mas, fil'l"ime·iro terá o.ue mostTar a sua authen-

-tictdade. 
O SR . Azl!lVEJDo LIMA: - vv. ·EEx. que a aipurem. Até um jo·rnal do íPrait<l 

já a ella se referiu. 
Lel-a-ei, s!i duvidarem. 
O SR. Am:nrsTo DE LIMA: - O orador ·traz a1guma nota de reclamação? 

.O SR. AZEVEDO LillfA: - (.['rago-a, traduzi-da em vernaCJulo. 
O 'SR. SIMÕElS Fn.Ho: - Traz de onde? Traduzida, por qiuem? 
O SR. AZEIVWo J.IMA: - VV. E'Ex. coruhecerãio, si quizerem, o texto ori-

,gtnal em francez .e a respecU.va traducção. 
O SR. íNICANOR NASCIMENTO: - O orador deve fazer como :Diz anteJhon-

tem: .tr4Zer doc:mmentos; o que apresenta uma daJcty1ogTaiplhia que qualquer 
um pôde -preparar em casa. 

O S.R. GIL.JlElRTo A·MADo: - Quero .que o oradioT me diga se esse do-
cumento, no caiso de ter existido, fo.j recebido velo Governo iBrasHeiro. E' o 
que nos interessa. 

O ,SR. AUGUSTO DEJ LIMA: éPenfeitamente! se teve entrada na ·chain-
cellairia. 

o SR. GILBERTO AMADO : - Duvido •que s. Ex. 'º d'aça . Este é o ;ponto. 
O •SR. AZ'ElVElDo LIMA: I_ Não é uma nota con ectiva, nem sei mesmo •Si ·foi 

apr~entado, mas ad':fMomo que fod la'Vl!"aJda . E é o que !basta. 
O .SR. AuausTo DE LI~l!I:A: - V. Ex. ·acceita a responsal:>ilidade da a u then-

tictdade? 
O que nõs queremo·s ~ saiber si o Governo lbrasi1eir<o recebeu a nota. 
O SR. Az:ElVElDo LIMA ! - O Governo brasileiro, segundo me consta, re-

cusou-se a aeceitar a nota conectiva, ma's nem por isso essa nota deixou de 
ser o:bjecto de oogitação qos ohe!f.es de missões a,q'lld aicredi.taJdos. 

o SR. Jos!lll '.BONIFAClQ/: - [El' m,era lf'am.Wsia de V. E"L. 
O SR. GILBERTO AMADO: - A inda assim seiria outra c•ousa, teria ou tra signi-

ficação . 
Os rn.inistro.s e chefes de missões esh·ange:ilra.s aoreditados no p a iz estão 

em oommunicação diairi·a, quotidianrumente, com ·a -c:fua,n,oellar.ia perante a .quail 
são representantes. !Este é o pont.o . 

O ·SR. AuausTo DEl LilVfA: - O ·orador sabe qual a resposta q ue o Brasil dâ 
seffilJre a intervenções -inçl.ebitas estrangeiras? A' ,bala! 

o SR. ANTONIO CARLOS: - Muito bem, e a d!ariaimios IIlO =o. (Apofados). 
O SR. AUGUSTO DEl Lrl'J,[A: - Não é de hoje, desde o tempo de iPaulino de 

Souza, que, deante de uma aimeaça dessa -orid1;:m, elle, como ministro declarou 
que o esrtr·amgeirio poderia incendiar o lRio de Janed•ro, mais q ue não 'haveria. 
de arraamar por esse iproc~sso um traltado de commer.oio. 

O SR . .A:zlE!vEDo LIMA: - As nações C'llltas e ci'Vi11izadas teem o direito e 'º dever tambem, de deifen.c'J..er em um paiz, ·estrangeiro, como fizemos em Val· 
paxaizo, em 1866, os direi.tos a vil.da. e os lbEl'Ils <los seus nacionaes. 

O SR. AUGUSTO DE Lnv,c.1. : - Não 1podem defender interesses commerciaies 
suscepübiJ.izando' nossos brios. (Apoiados; muito beim). 

O SR. ANTONIO CARLo:s: - Poder, pofüaim; mas o Brasil daria a resposta 
devida a essa imperrtinenoüt . (Apoi!ados). 
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o 1SR. AuausTo DE LIMA: - E 1qualquer que lfdsse o paiz, o Brasil res-
ponderia como responderam F .loriano e Paulino de Souza. (Apoi ados; muito 
bem). 

o •S,R. AzElvEDo LIMA: - Não havia, ,po·r ém, que responde r: a nata, como 
outr as similares, foi redigida .em termos commedidos e cortezes, que não jus-
1Jilficam, em absolwto, a irritação dos apart€antes, os quaes nem si:quer della 
ruviram fa1lar sinão ago.ra . 

O .SR. EuRico VALLE: - Não podemos aidmittir 1que uma nota des'sas seja 
lida ,perante ai eamara. (Apoiaàos; muito bem). 

O SR. A.z<ElvEoo LIMA: - Então conhecem os termos da nota? 
O SR . FRANCISCO PmxoTo: - O orador devia ser o pdmeir10 a dizer da 

trtblliilai da Camaira que o Brasil se recusairia a ·receber uma. no.ta dessas. 
O SR. DOMINGOS 'BARBOSA: - Essa nota si existe, não, deve ser lida, não 

.pôde constar dos nossos Annaes. (Aporiaàos; muito bem). 
O SR. AzEVEIDO LIMA : - V. Ex. conhece a notei, ? El' identica áquella que o 

iBrasil dirigiu á Respanha em 18·6G. N ã o 0tem nada de mais. Confirma apenas 
o que aicabei de dizer quanto á 1subitaneidade do ibombaroeio. 

O ·SR. ANTONIO CARLos: - A do Brasil não era co•llectiva. 
O 1SR. .AzEvEDo LIMA: - E es~ tambem não o é. 
O SR. Josm iBoNIFACIO: - Afém do mais, V. Ex. deve lficair aio lado ào 

Brasil e não do lado da nota. E o seu dever cDill'Vida-.o a isso. 
O 1SR. AzEVEDo LIMA: - Ftcarei do lado do Bra,sil 'ºu de seu Governo, sem-

.pra que esse estiver dentro do direito e das leis , (Pro:testos) ·. 
O SR. Josm BD·NIFACIO: - .Com o Bra,sil semipr.e, sempre com o Brasil. 

Eu invo•co ·o patriotismo do nobre Deputado. 
o SR., NICANOR NASCIMENTO: - Mesmo fóra da lei, .com o BrasH. (Apoia-

àos). 
,O SR. PREsu:D.lllNT.lll: - Está terminada a hora do e:xiped.iente . 
O S.R .. AzEv.llloo. ,LIMA: - Pleço a V. Ex., 1S.r . . P ,residente, .que me conceda 

a palavra, em tempo 01ppor.tuno, para uma explicaçãio ,pessoal. 
O SR . il?REJ&IDENT.lll: - V. Ex. será artJtendido. 

O Sr. Azevedo Lima (p,ara 'U·ma explicação pessoal): - !Sr. '.J?lr.esidente, 
sirvam as minhas ,primeiras ,palavras <de .protesto, embo·ra platonico·, contra a 
intoler=cia com que a eam;a,ra, obedec~ndo ao ieaaer, ·:;>r ocu ra, de modo sys-
itemaüco, 1perturbar a exposiçãio do meu pensamento. Tenho ·assistido, infe" 
!izmente, a p-onto 1de já a ·min:ha natuTal 'calma se sentir aibaJada, tenho assis· 
·tido, entristecido, a essa aicção conturbadora do !honrado leaàer da maioria, ou 

' m elhor, dei, unanim·idade da C'amara, a quem iD1cum'l:>iria o ,p.recipuo dever 
de estalb€iJ.ecer a o·rdem e de reclamar da parte dos ,'seus correJi.gionarios um 
~ouco mais de respeito á palavra d-o humi1de representante do District-o Fe-
deral. E foi justamente, mercê da intervenção intempestiva e indebita, si 
assim me ,posso exprim·i·r, de ve,rios dos memhros da vultosa maio·ria da Ga-
mara, oommandados pelo leaàer, que me vi impedri.do de completar o pensa-
mento e de chegar me:smo a e:x:,pJicar ·quaes as .ckcum:stancias em que estava 
envo.J.vida a noita das ,potencias estrangeirais, acerea da qual a;caba de ler o meu 

'honrado coUega, representante de Ser!l'iPe, uma com..municação !inseDta no 
·jornal La N,a,cion,, de ·Buenos Air es, e susbcripta por ·seu especial represen -
tante m.o Rio de Janeiro. 

IPreoisamente no iLnstante em que mais exaltaido:s e e:x:a,cerbados se 11.c'ha-
vam os animas da 1C<amara, quando, 1Sr. Presidente, alludia eu á nota .que 15 
chefes de missões acre(liia.dais no 'Rio de Je,neiro ... 
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o SR. SIMÕElS FILHO: - Não mandaram. 
O 8R. AzEM;IDo LIMA: - ... Ih.aviam su'bscriopto, queria apenas .pôr de 

ma,nifesto .perante a Cam.aira que, si essa nota, não ühegou a ser, por motivos 
de melindre tnternacion·a1, recel:>ida pela chancellaria braJSi:leira, foi, entre-
0tanto, inspirada, tomou corpo e tornou-se uma realidade, em virtude da,, tris-
te·s ooourrenciais de S. Paulo. 

O •SR. AuGusTo DE LIMA: - V. Ex. permitte um a,parte? Essa nota, uma 
vez que não ch~ou a ser reme.ttida, é como si não exLstlsse, ,porque nliK> .faz 
·J'Jar.te do a11Cihivo da nossa cha:nce1laria. E é atié .imJPerti·nente tratar de cousas 
que não existem. 

O SR. AzElVEIDo LIMA: - Sugger-ida por este ·ou po·r aquelle representante 
aicreditado no íRio de Janeiro, o facto é que ena existiu. no JHllpel e que ex· 
prime ainda, o ·pensamento dos represente,ntes d~plomaticos de varias, de nu· 
merosas e dA im<p-0rte.ntes ,potencias. 

o SR. SIMÕES FILBIO: - E . V. •Ex. exulta com isto?! V. Ex. exu,lta com 
um documênto que melindra os brios nacionaes?! 

O' SR. AzEvEDo LIMA: - Aliás, os stgnatarios desta nota, a meu ver, per. 
feitamente cortez, não precisavam de ir muito longe para encontrar · exem-
plos de p•rotestos semelhantes, feitos em occasiões similares, por pe,izes es-
trangeiros, perante c hancellarias de potencias S'Oberanas. Aqui m€smo no 
B'r·asi!, nos faJStos da nossa histor.ia dilp1omatica, aicharia, •como eu mesmo dis-
se, qualqueir dos autores ua nota, um exemp1o na ·representação de 186·6, que 
a sabedoria ip0<litica € equanimidad·e do saudoso Sr. chanceller Saraiva assi-
nou €m signal de prot~sto, periante a ICõrte do Escmiail, -contra o bomba rdeio 
da ciuaue de Va1paraiso. 

Vê a Camara .perfe;itamente que niLo seria esse o primef.ro exemplo ... 
O SR. SIMÕES FIL:Ejlo: Isso foi ha 60 annos, aintes da Conferenda ae 

Haya. 
O ·SR. ~o LllllFA: - ... e Si me permittissem prClceaer á leitura da 

nota, a 1Camara poderi;1 es.tabelecêr o confronto entre os termo·s dessa e os 
daiquella, a ique foi ass+gnada pelo chanceUer brasileiro e, deste pa.rallelo, de-
prehende.ria J.ogo .que não ha inconvenà€nda nos termos, nem desce>rtezia em 
a nota assf.gnada pelas potencias acreditadas pe:-amte o Brasil. 

Chegariam a perglj.Iltar, Sr. !Pre.Sidente, si ·o meu sentimento de patrio-
tismo. que esses 1rnmerosos e ardorosos patriotas que alvo·roçam a Camara e 
perturbam a serenidade dos discursos da opposiç.ão, chegam até ã ne~ar a-O 
representante do Distúcto .Federal - com0 se patriotismo fois.se privilegio 
deUes - ohegaram me13mo esses patriotas exalt:auos ... 

O .SR. 1SIM'ÕES FILHO: - F e lizes os paitrioti!JS que teem essa paixão. 
O SR. AzEMllI>o L1M,l: - ... a perguntar-me si a minha tempeJ;"a de patrio-

ta e os meus sentime~tos superiores de brasiUe iro, poderda ·coadimai:-se çom 
as expressões irritante~ e irritaveis contidas em uma nota diploma,tica, q,ue 
d€ .SS. EEx. era perfeifamente desconhecida, aité -o momento em <lUe á 
mesma me referi. 

O SR. AUGUSTO LI)\-rA: - O que a 'Camara conhece e .que foi publicado, 
e ena discretamente p(jde repnifü1zir, é que todas as nações estrangeirag re-
commendara.m aos roesriectivol'; ~tibdJtos quo não tomasl!em parte alguma no 
movimento revolucio:11wrio, sendo que a Allemanha mandava considerar ex-
pulsos da ·sua nacionalip·ade os aUemães que se envolvêssem na revolta. Ist-0 
é o que a Camara conI:tece. Do mais a Camara não tem conhecimento. 

O SR. ALBElRICo DE MoR!AEs: - A AUeman'ha é sempre correcta· nas suas 
attitudes. 
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o SR. SIMÕES FILHjo: - Não ªP'oiado . 
o SR . A.LBERICo DE MORAES: - Sou germanophilo. 
o SR. SIMÕES FILHlo: - Dou p ezames á V. Ex. 
O SR. AzEVEDo LIMA: - Esses meus honrados amigos e ·patriotas que s" 

exarcebal131In aio J.'.)Onto de descer á facecia sem espirirto, á g.r'aça d-es.sabodda, 
á chocarrice chilra e 'pergutaram, para estarrecimento da .Camara, si era li-
'Cito ao representante carioca, em face de acontecimentos da ordem do de São 
Paulo, collocar mal a nação perante o estrange;i<ro. Mas, esses patriotas ex-
cederam-se n o ardor ·de seu incontido patriotismo. 

O SR . .SIMÕES FILElo: - Acho até que iss 0 é uma homenagem ao seu ca-
·racter. A Camara attribue a V. Ex. sentimentos d e patriotismo e V, .Ex. se 
sente ironizado. 

O SR. AzElVEDo LIMA: - - D evo dizer a V. Ex., Sr. Pres idente, !que é mis-
tér definir bem q ual seja o p:a'triotismo que .circula nas veias desses inflam-
mados patriotas. 

Si é a subalternização da vontaid·e, do pensa mento e de opinião publica 
ao.1 decretos emanaidos d-0 Executivo, que absorveu todos os poderes e con-
trangem a liberdade ·r1acígna1, dentro do circulo de ferro da espinnaigem pO'-

Ucial, da cênsura da imprense., suppressão da liberdade de voto, da liberdade 
de Te união e da 1iberdaide de associação . 

O SR. SIMÕES FmHo: Aliás, fa zendo excepção para V. @x ., que foi 
reconhecido. 

O SR. A.zElVEDo LIMA: - !Pergunto eu, agora, ~! persuaidi.do como estou 
de que a nossa democracia vae baqueando dia a dia, em face das· ameaças 
terroristas do Governo e da !mpa;Ssibi!idade n-0tor!a dos outros pod·eres da 
Republica, pergunto si me será licito, si será licito á minha conscienci1'o ficar 
tambem extatica e perplexa em signe.l d e respeito ao grande J3onzo . 

.Sou brasileiro, sou brasileiro como os que melhor ü são. Não tolero mes-
mo •que se duvide do meu brasileirismo raidic.ado; sou mais brasileiro talvez 
do •que muitos que aiqui professam suas idéas patrioticas-. Veem de longe a'l 
gerações brasileiras de meus aincestraes. 

O SR. AuausTo LIMA: - V. Ex. é quasl mineiro. Seus antepassados são 
mlne-iros. 

O SR. AzEVEDO LIM:A: - São remotas as -raizes que deixaTllJrn n-o solo na-
ciona: os meus antepassados. Mfirmo á Camara. que .feliz ou infclizrr.ente 
(não o discuto a gora), ainda sou brasileiro e •patriota como ,poucos. 

O SR. \VENCE~LAU J~·"CoBAR: - Fiz essa justiça a V . Ex. 
O 8R. SIMÕES FILHlo: - Ninguem fez a injustiça, de suppôr o contrario. 
O SR. AzElV11IDo Lr'MA: - Cheguei, porém, á triste contlngencia de acre-

dit a r q~ isso de -patriotismo tem servido a muitos patriotais de fancaria e 
pacotilha para explo-rar, á somib-ra das leis nacionaes e d0 libera lismo brasi-
leiro, o erario publico, as propinas do Este.do, os praze·res mundanos, os go-
zos materiaes e suba1ternos. 

O SR. SIMÕES FILHo: - Então é porque V. Ex. acha que'° liberalismo 
é ex.cessivo . 

O SR . AZEVEDO LIMA: - :PatTiotas como esses, eu não quero ser. E é pa-
ra evitar que medre no solo nac-ional a plantai damninha do patriotismo de 
opereta, esse -sentimento rasteiro .que se desenvolve insidiosamente e se In-
filtram até o ·cerne de nossa nacicmalidade, cada vez mais -corroendo, como 
guzano perfido, as nossas faculoodes de acção -e contaminando o. brio 
nacional, que entendo que a Camara d>e'Ve, neste m -omento doloroso e 
t-riste por que a patria atravessa, }evantar bem alto seu brado de protesto 
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contra os ·attentados á Con.stituiçãc-, contra os actos indignos, contra as ma-
n·ifestações de violação das leis e dos direitos dos homens ... 

O SR. AUGUSTO LIMA: - Contra as manifestações subversivas. 
UM SR. DEPUTADO: - Ahia não vefo quem possa estar em desaccõrdo. 
O SR. AzNVEDo LIMA: - ... oontra a.s transgressões consuetudinarias !lq 

direito commum e da moTal superior .. . 
O SR. SIMÕES Fn..Ro: - !Por isso é que ·a Camara apparelhou o governo 

·com os me ios predsos afim de reprimir a subversão da ordem . 
O SR . AzEVEDO LIMA: - ... Contra a violação das verdadeiras praticas 

republicanas e contra a v iolação do regimen . Dissera m á nação que sou bal-
do de sentimentos patri.oticos ... 

O SR. SIMÕES FILHo: - Ninguem affirmou isso. 
O S.R. AzEYED0 LIMA: - . . . e que me fallecem tendencia.15 a o respeito e á 

observancia dos sentimentos nacionaes . 
Digam Q que quizerem. 
o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Ninguem póde dizer isso de V. Ex. 
O Sn . Az-EVEDO LIMA : - Digam! A nação, mais tarde, julgará. Mas não 

m ·e vedem, mesmo porque isso não passaria de uma velleidade vã e de uma 
tentativa inutil, não me vedem o . direito de exprimir, em face do paiz, 0 meu 
pensamento livre. Nfi.o venham, á minha custa, dar prova de seu incondicic• 
'naJ.ismo partidario, -com apartes impertinentes e tumultuarios, chefiados pelo· 
leaàer da maioria, que .devia ser a exp.ressão da propria ordem, e é, nã0 ob-
stante, um factür de perburbação; não venham até ao 'interior da Ca1nara cer-
cear, com inir.omissão indebita, a palavra de um dos ra.ros opposicionistas 
que ainda aqui operam.1 

O SH . ADoLPH0 BERGAMINI: - Aqui basta não. se querer ser parte da 
chancella do 'Executivo para se ser chamádo opposddonista. AcceitG todoG 
.os julgamentos. 

Acceito essa conden,mação de opposicionista. 
O SR . . SIMÕES Fll..H\}: - Ser opposic ionista não é uma deshonra; é um 

ponto de vista que dev,emos respeitar . A.gora, a pr·etexto de opp-0sicionista, 
pretender um. Deputadq trazer á Camara documento de estrang.eiros, que 
susceptibiliza os bri-0s nfl.cionaes, é cousa diversa. 

O SR. AzElVElDo LrM4: - A occurrenci.a de· hoje na hora do expediente é 
um simile desse attentado •constante que a Camara vae homologand(), pra--
ticado pela sua Mesa, ·qual o de interdictar a pubHcação aos dicursos aqui 
proferidos por determ~dos Deputados. 

O SR . . SIMÕES FI.LH9: - Em todos Qs parlamentos, o debate dos casos 
po'liticos assume ·esse caracter de tumulto. 

Quanto á publicaçãq dos discursos dos DeputadQs, estou de pleµo accor-
do .com V. Ex . Ac.ho que a Mesa exorbita. E, como penso, declar0 isso a 
V. Ex . 

O SR. AzEVEDo LIMi\: - Os amigos do Governo, que me apartearam, 
esses amjgos cujo 1prQl],Jo·sito. ea·a im·ped:ir que pudesse eu commentar uma 
nota assignada por pote.ncias estrangeiras ... 

o SR. SIMÕES FILHO: - Temos o füreito de impedir. 
O SR. Az-EVEDo LIMA: - vv. EEx . não teem o direito de impedir nada; 

esse direito cabe á Mesa, (apartes), coarctando-me a liberdade de bordar so-
bre ellas c onsiderações que pretendia fazer; não conhecem a democracia, 
hem sabem pratical-a. 

UM SR. DEPUTADO: -- Deis parlamentos estrangeiros expulsam os Depu--
tado:s, até a pulso. 
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O SR. AzEVEJDO LIMA: - E ssa energia e essa actividade despendidas para 
dissimula r os erros g-ovennamentaes, essa affich{Lge theatral de patriot'ismo 
pGJ!'a perturbar o proseguime nto do meu dis·curso, devia ser empregada em 
fim mais razoa vel e mais digno, qual fosse 0 de c.ompellir a Mesa da Cama-
ra dos De:putadcis a .cumprir o seu dever, prescripto no Regimento, o qual 
estabelece que ne nhum discurso proferido n est e recinto pôde ser son egado· 
ao conhecimento da Nação. Restabeleçam primeiro a s nõrmas r epublicanas e 
o regimen ·de ampla pub1icidade, si querem merecer o nome de patr iotas . 

. O SR. SIMÕES Fn.Ho: - iNeste pa;rUcula r, a:-epHq1 estou de pleno aiccordo 
com V. Ex . .Aicho que a Mesa da Camara e:icorbita ' 

O .SR . ADoLPHo IBERGAMINI: - .Subme ttendo-se á censura dos agentes de 
polida, -o que é ma is grave. E, Pl'evalecendo-me da occasiã,o, declaro á Ca-
mara que de O•r a avante pedirei verid'icação de todas as votações, a t ê que 
sejam salvaguardados os hric1s e a dignidade do Oongresso. 

O SR. AZEVEDO LIMA: - Não se limite o patriotismo hypertropMado da 
Camara a da r vivas a o Cattete. A m a ioria que depositou nas · mãos da Mesa 
a missão. de fazer respeitar e cump·r ir o Regimen·to, c oncite-·a a ntes de exe-
cutar os deveres de guarda das rega lias e prerogativas parlamentares, p ro-
tegendo, qua ndo m enos, a liberdade de pensamento, n 0 seio da propria Ca-
mara . 

Faça mais a maioria , si quer dar á Nação uma prova ine quivoca de pa -
triotismo. Convida o G-Ov·erno a não illudir 9 paiz . . . 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI'. - Muito bem. 
O SR. AZEVEDO LIMA: - . . . a não illudir o estrangeiro ... 
o SR. ADOLPH() BERGAMINI'. - Mu ito bem. 
O SR. AZEVEDO LIMA: - ... a nã o •lev·ar atê a sêde das m etropoles da 

Europa comm unicados pouco · exactos st:1bre as condições do Brasil . 
O SR. SIMÕES FILHO: - Aicho que um govern~ que- conv-ida uma missão 

estra ngetra e lhe expõe todas as suas intimidades não precisa m entir . 
O 8R. ADoLPHo BElRGAMrNr: - O Governo foz a nnuncia r que nada havia 

em Sel'gipe e, dias depois, communicou q u e t 'inlha si·do 1restabelecida a o·rdem. 
UM SR. DEPUTADO: - São as mentiras ne.cessarias, são as mentiras con-

vencionaes, das qitmes o Governo tem o dire ito de usar, tratando-se de uma 
precau çãJO . 

O .SR . JoAQUIM DE SALLEJS: - V . Ex. aponte qual fod a mBntka qual foi 
o ponto m entiroso tra n smittido ás chancellariai;; estrange.frais. 

O SR. AzEVEDO LIMA: - Quando foi dos communica;d.os, o Governo attri-
buiu, atê, á politica interna de S. Paulo a Tespons-abi1idade dQ motim . 

o SR . JOAQUIM DE SALLES: - o levante de s. [p.aulo foi poUcial, mas V .. 
Ex. deve d1zer em que t empo, época e dia transmittiu o Governo m entiras 
ás chancella rias estrangeiTas . 

O SR. T oLEDo DoDSWORTH : - Os communicados e.ram redigidos de ma-
neir a ·innocua e, invariavelmente, ccm.cluiam que o mora l das tropais· er.a 
excellen te ... 

O SR. JOAQUIM DE SALllEs: - Vem V. Ex. fazer uma iron ia á custa do 
brio nacionail; iisso á lamenta vel. 

O SR. ·ToLEDo DoDSWoRTH : - Absolutamente . Os communicados eram 
irmocu o;s, é o ·que digo; tanto assim que se s'ubstituiram os seus r e d.actores. 

O SR. AzEVlilDo LIMA : - Quereii .a que os que frequ "nta m o Cattet e acon -
selhassem o .Sr. Pr.esidernte da R epublica a que não ·autorizasse a alte ração 
da verdade, como n aquelle communicado offi.cia l ao go,ve1rnador do E-Stado, 
de Matto Grosso, do dia. 8 do m•ez de Sulho, ·segundo o .qual ·as tropas legaes 
haviam tomado de assalto os loc a,es em p C1sse dos revoltosos, logo r e duzidos 
ã r endição, em São Paulo, o que 1mme'diatamente motivou da parte do 



- 162 

gcvernadqr um te!egramma em que felicitava, no dia 9, calorosamente 
ao Sr. Presidente da R epublic.a pela victoria definitiva das f<JrÇfü.3 Jegaes, da 
qual t eve ccmhecimento por interme di 0 da Secretaria do Gabinete da P.re-
sidencia. 

O Sn. AuousTo DE LIMA: - As· previsões podia m ser d esm entidas pelos 
acontecimentos. R ealmente, todBs suppwnham que em quatrn ou cinco dias 
a revolta estaria domina da . 

O SR. AZEVEDO LIMA: - Si -0 s senhores da m aioria q u erem me trazer a 
convicção de que o patriotismo ainda não os desamparou e a vontade de ser-
vir ao paiz ainda não desertou de1Jes, devem, para justifi.cação de sua soli-
dariedade, p edir ao Govreno que não suffoque m a is a -Opinião publica, n a im-
prensa da Capital F ederal, onde ha quasi dous meze6 os jornaes nã0 . podem 
dizer o que p en sam, nem 0 povo saber o que se passa... · 

O Sn. SIMÕES FILHo: - Si eist a m-0s em estado de sitio .. . 
O SR. AZEVEDO LIMA: - . .. onde se ameaça a cada um dos r epresentan-

t es do jornalismo com a pena immediata de prisãQ, s i forem, não publicados, 
na integra, os discm-sos dos Tuputad.os, qu e não agradam ao Go.verno, mas, 
apenas, feitas referencias á materia de que tratam. 

Si üs pa triotas de verdade, que aqui pullula m, dese jam dar, á evidencia 
a demonstração do seu patriotisnw, approximem-se do G<Jverno da R epublica 
e peçam que livre das masmorras da Casa d e Correcção 0 s >Cidadãos, tão pa-
triotas quanto e lles, os jorna listas que não e ntraram n este conflicto militar 
os paes de familia, h omens opercisos e hom:stos, que estão sof.frendo, pelas 
simples d enuncias dos esbirro'S do Gov-erno, castigso que não merecem . . . 

O SR. ADoLPHo BERqlAMINI: - Por fa ltas .que não pra ticaram. 
O ,;Sn. AZEVEDO LIMA: - ... e expostos ás torturas de uma .pena inconsti-

tucional, q u al seja a 1e c ontinuarem victimas do v exame de prisão em 
cubículos da Correcção, nas e nxovias destinadas a sentenciados por crimes 
corr.m uns , na 10ª e 4ª galerias. 

O SR. JOAQUIM. DE l'JALLES: - A capella da IC'rusa d e C'orrecção nunca foi 
Jogar desth1ad0 a réos de crime commum . 

o SR. SIMÕES FILHO : - ·El' 'Jogar de penitencia .. . 
O SR. AL'BJDRICo DE j\1oRAES : - A cape!la é o Jogar onde se prem:jem as 

azas e o pensam ento VÕfL ..• 
O SR. JDAQUIM DE $AIJLEs: - Sim, onde võam as azas e o pensamento 

fica preso .. . 
O .Sn. AzElV!DDo L1M1,•: - Si os· s enhores da maioria me qu·izerem trazer 

a certeza do seu patriot,ismo, de .que t enho 'º direito de suspeitar, si me qui-
zerem dar a d emonstraqão palp·avel de que vibram ·com a; o•pinião 'Publica e 
de que est á o .seu cwação ba t endo, unisono, .com o sentimento nacional de-
v;em pedi!" desde já ao Gover•no que não prosiga no regimen de terrorismo 
arregimentado e system~tizado, sob o gua nte do qual .geme a cidade de São 
Paulo ... 

o SR. ADoLPHo BEROAMINI : - E a Capital da R epubllca. 
O SR . AZEVEIDo LIMA: - ... devem exortar do seus am.f.gos do Governo, 

com a autoridade que possuem, por estarem sempre aqui <>bedf.entes á sua 
vontade , de-vem rogar a os representa ntes do poder publico que intimem os 
comma ndante.s de tropa~ de S. Paulo· a que relem por que não cO(lltinu e a 
praüca do regímen marcial, forcejando p.orque os ·soldados impeçam que se 
execute, nos lograda\lro~ de S . Paulo, sob os ofüQs da popu1ação estatelada 
o espingardeamento con~tante, 0 desrespeito á familia pa ulista, o saque e o 
r-0ulbo, de que n ão faltayn tes temunhos ... 
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o SR. JoAQUlM DE .SALLEs: - PO'l' que o orador não pede ao Governo que 
res·tabeleça Isidovo e Paulo de Oliveira em .S. Paulo, que talvez façam a fe-
liddade daquella te.rra? . .. 

o SR. AzEVEDo LIMA: - Cumpra o Governo o seu dever, perseguindo os 
revoltosos, mas não transLla, com as leis da moral . 

o SrMõEs FrL:a:o : - Si esses .crimes fe.ram praticados· no que não acre-
dito, existe•m as pena11da.des no no,sso Codigo. O que acho demasiado é v. 
E.'!:. responsabilizai· 0 Governo por elles. O nobre Députado e;Stá repetindo 
aqui a historia 'da invasão .germanica na Belgica e no nCII'te da França. 

O SR . AzEVEDo L:íMA: - iPerg•unte o aparteante á po·pu'lação de .S. Paulo 
quem commetteu esses crimes . 

O SR. SIMÕES FILHO: - Isto é uma monstruosidade. 
O SR . AzlilVEoo LIMA: - Quando obtiver essa certeza da.s sinceras dispo-

sições da maioria da Camara, quando a vir emp.regando em fins uteis e patrio-
ticos es.sa ag'itação esteril que a faz atropellar meus discursos ... 

O SR. SIMÕES FILHO: - V. ;Ex. n.ãc. se livra desse atropellamento, por-
que é um direito que nôs exercemos . 

O SR. AzlilVEDo LIMA; - ... quando reconhecer que a sua eµergia, a sua 
solidariedade, a sua dcdwação, vão ser empregadas na guarda da;;; proprie-
dades, dc~s nacionaes e e:;trangeiros, na salvação <ila vida dos brasileiros im-
oelles e padficos, ·na garantia da ordem, no rest;;tbelecimento das liberda.des 
politicas e .civis conculcada;;; pela mão ferrea do Go,v_erno, nesse dia então, 
Sr . Presidente, acreditarei que a maioria de·sta Casa é capaz de ser tão pa-
triota quan'.to eu. J=>or emquanto, não. 

'- Era 0 que tinha a dize» . (Miiito bem; -rnuito bem). 

O Sr. Nicanor Nascim<)nto: i(movftmento àe at:tenção) (para wma expli-
cação pessoal) - Sr. Presidente, devo á Camara um · testemun·ho pessoal. 

O jornal .que lia o meu eminente collega, r·epresentante do Districto Fe-
deral, é datado de 26 de Julho, precisamente a data em que eu me encontra-
va em S. Paulo. 

Não houve, Sr . Presidente, o bombarde io da capital paulista; houve, co-
mo diz o jornal lido por S . Ex., "duel!.o de artilharia" . 

1Mesm0 quando h ouvessem de ser applioodas regras do Direito Interna-
cional, para regular essa opera.;;ão de artflharia e ainda quando se tratasse 
de belligerante·s, era preci so para inculcar a lguem desse chama.do b<lmbar-
deio, saber quem o iniciou-

Ora, a 6, 7 e 8 de Julho, os rebeldes de S. Paulo bombardeara,m, seguida-
mente, o ·palacio dos Campos ·'Elysecrs; bombarfü~aram 0 palacio e ·destroça-
ram corpos de .creanças inoffewsivas; absolutamente abandonadas de qual-
quer aggressividade, dentro de um orph.anato, onde a rel'igiã o e a piedade 
guardavam e.oro todo ,carinho e toda caridade os desherdadc•s da, vida Foi 
ahi que rebombaTam, ·com inaudita crueldade, as primeiras bombas do

0

s re-
beltle~. desafiando ao bombardeio, provocando o duello de artilharia, irritan-
do a civilização, affrontando a lei. 

E como, depois que foram bomool'deados o palaci-0 do Governo, a Secre-
taria do Interior, os asylos dos mutilados, 0 s hospitaes Gmde se encontravam 
os enfermos, como se vem incriminar o Gov.erno porque, respondendo a es-
sas operações de guerra, a essas operações militares, bCp:nbar·deou, como disse 
o mesmo jornal, as posições militares dos rebeldes?! 

Que caíssem aqui ou alli bombas dispersas, que pudessem causar esta 
ou aqueJ.Ja destruição, estas são as contingencias inevitaveis e dolorosas da 
guerra, das quaes não pó<le recuar quem quer que esteja em combate, por-
que comer diz a expressiva ela.quencia de Suner Maine, a gue.rra é a guen:.i 
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e della decorrem todas as 'brutalidades, as mais insentatas, as m a is crueis 
que conduzem as collectividades á miseria e o ohmem á selvageria e á loucura. 

Dest'a;rte, quando a operação de guerra se desenvolve, nas suas it'udezas 
sangrentas, o que é preciso é saber quem é que rompeu as hostilidades, creou 
o estado <le guerra, quem é que pelo arremesso ·brutal das pro-pria cupidez e 
colera, gerou a oonflagração, .quem creou a necessidade de dominar a guer-
ra pela guerra, a força pela força, a artilharia pela artilharia, a . infantaria 
p e'J.a infantaria. 

Ora, si o bainbardeio partiu delles, si foram elles o;i rebeldes quem Pri-
meiro u sa,ram das ar-mas, tomaram dos canhões de Quitauna para o lança-
m ento das balas mor tiferas, def.lagrando-as para cahirem dentro da propria 
cidade e m que manobraram, como se vem· censurar áquelle que apenas r e-
torçavam pela n ecessidade impres•criptivel da ordem publica, que respondiam 
apenas aos ataques das posições ·militares? 

!Pois não ·são esses proprios jornaes que dec1arnm que, e.mqu.anto os re-
ibeldes bombardeavam pontos occupados pelq Governo, aproveitava.m ao mes-
mo temV'Q a -O•ccasião para aJssaltar os arma:z;ens, para penetrar nas casas de 
n egocios, pa,ra destruir todos os bens da casa Matarazz0 e de outros? 

o .SR. LINDOLPHO PEssõA: - Fazendo saJques. 
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - o que elles prepmravam pela artilharia, 

não era o ataque ás !forças ;governistas, que nunca praticaram pois que sem-
p.re se mantiveram, guairdados cuidadosamente dentro dos ·seus reductos com 
significativa co-be.rdia; o que elles fa ziam com esse bomibardeio1 repito era 
dissimu·lar -o ·saque, ch,.mar a attenção das forçais do Go.verno, para aquel!e 
ponto onde se travava a luta, de sorte a poderem livremente organimr e 
prati<cal! o saque em .casas parti·cu~ares e em repartições publicas, ·como far-
tame nte está protvado •11.ue ·realizaram, com relativo exito. 

Ora, .Sr. Presidente1 ha algum Governo que deante do saque, deante do 
facto material da deso.ii.dem publica, da destruição ostensiva da propriedade, 
da p erda da liberda de, a dominação insolente dos estabelecimentos· publicas, 
da desordem em .todas as organizações sociaes, se pudesse deter na reacção 
adiai-a a ir estudar qµestiunculas de direito 1nternacional, p·a,ra emquanto 
discutisse as bellas 'licçpes de Fiore e outros autores celebres, continuassem 
os assassinos a matar, os ladrões a se apj>derarem das propriedades alheias 
os bandidos a estuprar, todos oelles a deistruir a vi.da e desmoronar a 1creação 
dois seculos, de activid.ae civM, a o'!'ganização so·cial? ' 

Ha alguem de boni- senso, com equilibrio das faculda de\S cerebraes que 
possa comparar essa pqsição dos que atacam, sacodem todos os funda me ntos 
da organização •so.cial, com aquel1es que a de.fendem? que defendem a ordem, 
base de toda a evoluçãp as.cendente da Humanidade? 

Evidentemente, nã0 ha como acceitar n enhum debate ·sClbre a questão, 
Ergo-me, principalmente, Sr. Presidente, pa,ra produzir uma rapida r es-

posta ao m eu eminente collega, 
Disse S. Ex., naql:/ella linguagem veheme nte em que muitas vezes vae 

se excedendo, ficando f pra da nobreza dos seus prQprlos sentimentos, de pa-
triotismo, de amor a sua t erra e a sua propria raça, de tal mD!do que fica a 
a ba ixo de s ua a lta e vigorosa inte.lligencia - .S . Ex. disse que seria pelo 
Bra:sil "legal" . 

Não, Sr. Presidoent\), eu não sou p elo Brasil lega]! ·Sou pelo Brasil de 
qua1quer fõrma, pelo direito ou pela força, (Mu~t0o bem; ap.oiaàos). 

Não conheço contingencias nem limitações, todas as vezes que com o 
meu •braçQ tenha de d\l·fender a minha patria. Quer dentro das regras do 
direito inte-macional, q\ier dentro das ·normas sinceras da harbaria, mesmo 
com os gestos da selvageria, - si tanto for necessairio, lndispe nsavel -
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acho que devemos defEIDder a nossa patria! Ergamo-nos contra todos os 
homens e contra todas as patrias. 

Não acredito, S<r. Preside·nte, .que as nações estrangeiras reclamassem 
contra es1Sas operações de guerra, dentro de uma zona de guerra. 

Que tinha localizad{) a acção mi!itair, .constituído essa cidade aberta em 
zona de guen·a? Não foram os governistais, não foram as forças Legaes. 
Quem tinha delimitado o perímetro da lucta? Quem tinha fixado, material-
mente, a zona ·de .guerra? Eram os <rebeldes, que tinham occupado a cidade 
aberta, organizando dentro della as suas posições, ·concentrando as de in-
ifantaria, assestando as da artilharia e mainobrando com a ·cavallaria! 

Foram ·deUes os pri·meiros aeroplanos ·que infestaram o , ar. 
Como vemo·s, começaraim pela violação das leis .po1iticas para depois 

brutalizar as da guerria;. começaraim pela violação dos seus p.r-o.prios com-
promisilo·s, pela negação de todos O·s direitos, pela quebra de todos os senti-
n.entos de lealdade que ennobrecem o homem, por.que elles começaram pela 
mais inopinada trahição. 

Pondero ao nobre Deputado, peço-l<he •que medite sobre isto: deviaimos 
nós todos os avisos :ai esses homens; eUes, .os que se exti,eimai1am ·da lei, a 
nós, no entanto, não nos deviam :nenhum aviso. Mandaram com o seu pri-
meiro bilhete de ·COmm<unicação a brutalidade da primeira granada sobre os 
Campos Elyseos . 

Qual a formalidade de direito internaci-Ona1 que cumpriram? FOoi o acto 
material do ataque ·e da destruição do proprio palacio do Governo. 

O SR. 
0

AZIDVEDO LIMA: - Eram homens em. revolta, e, por isso mesmo, 
fóro. da 'lei. Demais', urna população cc1mposta de 700. 000 habitantes não po-
dia ser vi•ctima dos destemperos de um punhado ... 

O SR. AUGUSTO DÉ LIMA: - O Sr. Carlos de Campos. ;J?restdente de São 
Paulo, fo i que respondeu como digno paulista ·não ;recuando . . . 

o SR. NICANOR NASCIMEJNTO: - Oom~ um digno brasileiro. (Apoiados) ., 
O SR. AUGUSTO DEJ LIMA: - ... antes de tudo, como digno paulista, e fal-

lava não só em nome dos votos 'Soberanos .que o elegeram, como no da fa-
milia paulista, que e lle tãi;> brilhantemente Tepresenta. (Muitos apoiados). 
Só havia um Preside nte, Car1os de Cam'J)os, q,ue era o. 'OII'g.ã,o. <representattvo 
de S. Pau'!o. 

O SR. AZEVEDO LIMA: - E a população não merecia o abrigo do direito 
e a protecçãd do Estado? 

o SR. NICANOR NASCIMEJNTO: - Vou responder a V . Ex. 
Mesmo dentro do direito internacional, em .que •se ;quer collocar o nobre 

Deputado, nós estamos cCim a razão e com o direito . O facto rea1 é que essa 
população de 700 m.il habitantes não devia, em bom .füreito, ser sur;prehen-
dida pelo bombardeio, :nem ser s ubm•ettida ao traitamento de guerra sem que 
soubesse .que estava no perigo da guerra e sem que tivesse tempo de sahir 
da zona da guerra. 

Pois bem, o Gove·rno F ederal, como o Governo local .a.vi.saram por uma 
proclamação que foi immediatamente espalhada em S. Paufo q u e a popula-
ção se retf.rasse da zona m!Utar ,pol"que o bombardeio ia começar. 

O SR. AzEJVEDo LIMA: - Em •que data se fez isso? 
o SR. NICANOR !NASCIMENTO: - V. Ex. dirá a data. 
o SR. AzEIVEDO LIMA: - Foi a 24. 
0 SR. NICANC\R NASCIMENTO: - Não. 
O SR. LINDOLPHo fPEJssôA: - Era preciso .que se estabelecesse a ovdeni 

juridica immediataimente. 
O SR. AzEVlilDO LIMA: - O orador não tem razã01 . Foi publicado em 25 e 

assignado em .24 de Julho o aviso rriinJsterial. 
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o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Em 24 já o Sr. Isidoro LO'Jles tinha con-
seguido que um grupo de commerciantes paulistas, P·Or intermedio do Sr. 
J .osé Carlos M!acedo Soares, se dirigisse ao Governo Federal pedindo que 
não bombardeasse São Paulo. ESfá até no depoimento do P.residente da As-
sociação Commercial. 

O SR . AzEJVEDo LIMA: ~ E' uma questão de facto . V. Ex. consulte o 
orgã0 officia1 . 

O SR. NrcANoR NASCIMEN'.!10: - V. Ex. se refere naturalmente á respos-
ta ao pedido desses commerciantes paulistas. 

O SR . AZEVEDO LIMA: - Não; não iv.e refiro á resposta, mas, sim, á pro-
clamação que a~,-iunciava que .se ia proced·er ao ·bombardeio . 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: -- Ha contradicção nas affirmações de s. Ex. 
S. Ex . diz que o bombardeie á'oi a 2'6 com aviso· a 24, e que esse bombardeio 
foi surprc'hemier a cidade de is. Paulo. 

O SR. AZEVEDO LIMA: - Não disse nada disso; o que aJffirmei foi que o 
bombardeio, pelos communica:dos officiaes, começou a 7, e a n ot a de aviso 
é datada de 24. Ahi é que está o crime do Governo . 

·O SR. NicANOR NASCIMENTO: - Como não disse? Si começ:ou o duello de 
artilharia como V . Ex. disse a 7, então quando se deu, ao que diz V. Ex. , 
propriamente o bombardeio nos ultimas dias, já a po·pulação estava mais que 
avisada de que havia combate de bombas e luta de artilharia. Demais o 
bombardeio não se deu . Não foi necessarlo ... 

O SR. 1SIMÕES FILHO: - Ha bairros arrazaido;s em S. Paulo ? 
0 SR. NICANOR NASCI;MENTO: - Ná0 ha . 
Devo declarar que ~ão .houve, teohni'camente, bombardeio em S . Paulo . 

Estive lá durante a revolução . Atravessei parte da zona da guerra, onde 
mais intenso se lutava, e posso aif.firmar .que são raros os edificios que apre· 
sentam destruição feita!/ por granadas ou por tiro de artilharia grossa . E sta 
só foi emprega.Ida contn,L •posições militares. Todas as casas e edi!ficios foram 
darnnificados, ha pannqs de muros varados, devidos aos tiros de metralha· 
dora, tro:cados de trincheira á trincheira, na lu ta entre r ebeldes e gover-
nistas. 

O SR. AZEVEDO LIM-'I: - Não é o que d!zem os communica:dos o'.fficiaes . 
O SR. NrcANOR NASOfMENTO: - Onde ha grossos rombos é que havia tro· 

cas de tiro da artilhar\a contra artilharia. ' 
O 1SR, AZEJVEDO LrM4: - Não. Os communicaidos servem-se do vocabulo 

"bombardeio". 
O <SR. SIMÕES FILHO: - V. Ex. J'á ·os dEiclarou falsos. Para V. Ex. não 

existem. 
O ·sR. NICANOR NAsC~MENTO: - Esses communicaldos dizem que as posi-

ções foram .bom'bardead(ls e não a cidade. 
O SR. AzEV'EIDO LIMA : - Aliás., mal bombardeadas. 
O SR. GILBERTO !A.M\ill<l: .- E V. Ex . nãJo pôde escapa!l" a nôçâo de que 

esses communi·caidos pD'~iam ter recebido o inlfluxo de uma imaginação exce-
pcionalmente bem dotaidfl .. . , 

O SR. NICANOR NASCUMENTO: - .. . dos atemorizados, naturalmente. 
Fixemos este ;ponto clara e seguramente . Primeiro não houve bombar-

deio em S . Paulo e não ha nenhuma prova disso. Segundo, que só houve tro-
cas de tiros de artHiharia, entre as posições militares. 

Terceiro: que houve aviso prévio da parte dos legalistas, para esses com-
bates e que essa zona era perfeitamente conhecida das populações que pode· 
riam ser ferMas . 

Quarto: que, si houye, como diz esse jornal inglez, a lguns tiros que pu-
dessem escalpar aos seps objectivos para a lcançar zonas proximas, multo 
mais grave foi o bombardeio de Alexandria, a que me re!feri, ha pouco, feito , 
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pela .esquadra ingleza, se mnenhum aviso, contra posições desapercebidas, e, 
portanto, as reclamações a que S. Ex. se refere teriam perdido a autoridade. 

o SR. 'SIMÕES FILHO: - E quando a Italia, recentemente, bombardeou 
Corfú, cujo desarmamento ella havia se cor.npromettido a res·peitar com a 
Inglaterra? 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Por pacto escripto, SO·!emne. 
Em primeiro log a r , Sr. Presidente, não houve a reclamação diplomatica. 

A ·nota dirigida, principalmente, pelo ministro portuguez foi dando o aviso, 
a comminação legal, o protesto, medida quasi judicial de que o Governo seria 
responsavel ·pelos damnos materiaes que, porventura, occorressem aos n acio-
naes dos communicantes. E essa nota, quando fosse remettida ao Governo 
brasileiro . . . ' 

o SR. SIMÕES FILHO: - E' uma attitude irritante. 
O SR. NICANOR NASOIMENTO: - Irritante, ma;s quasi normal, quasi natu-

ral, no direito internacional. Processo assecuratorio ... 
O SR. SIMÕEJS FILHO: - Mas; 'ca,beria ao representante de outro pa!z e 

não ao ·de um paiz que a ufere tantas vantagens da hosrpitaltdooe do Brasil. 
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Registre-se o aparte de .s. Ex., que é ver-

dadeiro. 
O SR, SIMÕES FILHO: - Não ·sou jaccYbino, mas acho que os estra.ngeiros 

tl.evem ter muita delicadeza no trato com os casos nacionaes . 
o SR, ZOROASTRO ALVAR'ElNGA: - Em um paiz em que são tudo. 
O SR. NrCANOR NASOIMENTO: - ,E, quando não tiverem essa delicadeza 

moral, devemos ter a energia de faZ€r r espeitar a nossa soberania na sua 
integridade. Teve -a digne.mente o Governo brasiieiro, creia S. Ex. E é por 
isso que eu me surprehendo extrao·rtl.inariamente quando vejo um illustre 
·brasileiro; como o mel,l eminente colle.ga, dizer que não se · collo·c:a: ao lado do 
Brasil legal . 

O SR. SIMÕES FILHO: - Foi um momento de irred'lexã,,o. 
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - o Brasil legal somos nós . o Brasil é sobe-

rano, acima de todas as leis só tem como limitação a civilização, que dev'e 
ser o apanagio de todos. No m ais, os nossos movimentos são livres, são am-
plos, dão força tão vigoro·sa quanto fôr a ·nossa força mor·al quanto valer a 
nossa energia; disso não podemos sahir sem degraJda.r a nossa Patria, sem 
l'l:lCUarmos daquelle amot ardente que deve ser o a panagio de cada um de 
nôs, que deve entregar á sua Patria o sentimento, a intel!igencia, a cultura, 
a energia e a propria vida. 'Sem isso, n ão ha patria, ·não ha grandeza, nem 
dedicação. Ha ajuntamentos inferiores quasi meramente a nimaes. 

E eu, que acredito que o meu colle:ga tem a sua a.lma revestida de todas 
essas bellissimas qualidades, só posso attrl'buir a sua. phrase a uma irn1pÇão 
quasi inconsciente da ardencia desgovernada da sua palavra que não está 
traduzindo o seu alto sentir de brasileiro, de homem de cultura contem'Poranea, 
de homem civilizfudo. (Mui.to bem). 

Ha, Sr. (?residente, uma confusão em dizer que os homens de idéas 
adeantadas são aiquelles que abandonam a idéa patria, são os que se despem 
dos sentimentos de amor é. sua terra. Isso não é verdade. Basta me lêr a 
pagina belllssima de Henry Barbusse, para mostrar que o meu illustre col-
lega, que beire. por essas idiéas, porventura descam·bou um pouco, deslizou 
na s ua oratoria comhurente. Influenciado p.o'r sentimentos desta ordem · ou 
por leituras muito rapidamente accumuladas sobre esses assumpto, S. Ex. tur-
vou a clarida:à:e do seu bcllo espirita. Deve ter a noticia certa e exacta de 
que na hora da guerra, quando os pendões se levantavam e caminhavam• 
para as lfr-ontelras, do.s 11 'socialistas ·allemães, qu.aisi todos votaram. uniformes, 
as leis da guerra e todos os subsidios para a defesa da patria a llernã. Can-
taram o Uber AJles. 
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Sr. Presidente, o grande "Labour-Party ", da lriglaterra, hoje governo 
na Grã-Bretanha, os .F.abianois, vota-ram nos dias primei<ros d:a guerra todos 
os sUJbsidios, e todo o vasto, o illustre, o extraordinario operariado inglez 
corria .para as usinas e transformava as !faibricas de tecidos, e as industrias 
de ferro e todas as industrias inglézas em manufacturas de guerra, para 
municiamento mi<litar e sustentar a sua patria contra o estrangeiro . Os so-
cialistas francezes tiveram a mesma conducta no Parlamento do seu paiz. 
Üf< italianos, em massa, tendo Turatti, esse extraordinario espirita, á frente, 
foram os :prim~iros a votar a entrada da Italia na guerra para defender a 
civilização latina, contra a im:petuosidade das avalanohes tedes.cas . Com elle, 
MussoUni proclamava a guerr·a nacional. 

Não. Atirar ao socialista. esse labéo de· desamor pela iPatria, é erro grave. 
Barbusse, adeantadissimo, na "Clarté", explica perfeitamente que o amor ã 
humanida de, o culto pelo direiw, pelas idéas geraes, peia culmina ncia extra-
ordinaria a que a 'huma nidade tem chegado, não exclue abeolutamente o 
amor á patria, o carinho arraigado :pela lingua em que nos exprimimos desde 
a infancia, em que manifestamos os nossos primeiros vagos sentimentos 
filiaes e, depois, em que exprimimos a doçura dos grandes sentimentos de 
amor, na p uberda de esplendente e a;quella em que exprimimos m ais tarde 
as grandes idiéas geraes, e em que publicámos o nosso pro·prio amor á hul-
mani:dade . 

Mas essa lingua é una, é nacional, e quanto mais polida, nacional e per-
feita, tanto mais e melhor exprime os altos sentimentos de amor cujos d 
maior é o sentimento de patria. tCom ella vão tambem as inf.luencias senti-
mentaes, emanadas do iyeio que formam, que organizam, particularizam a 
alma de cada :patria, quEj tem de se cunformar com o m eio, ele lhe ganhar 
a "impronta", como dizem os italianos. Nos campos e nas villas, nas vastas 
agregações humanas é qpe se desenvolvem as raças e os typos de homem, 
cada qual tendo o seu gr:;mde sentir humano, a sua grande solidariedade pela 
especie, não deixa de ter um af'fecto especial e particular pela devesa encan-
tada em que ensaiou os ~assos .primeiros, se creou, cresceu o seu corpo, alar-
gou os movimentos, orgapizou-os, recebeu as imagens da vida, em que sur-
giu o seu sentimento, ganhou feitio , di!fd'erenciou-se e se tornou immenso o 
seu cerebro. 

Não foi a humanidade quem nos deu· essa particularidade de physionomla 
e exp·ressão, a m-eiguirce qos olhos das m-ul'heres, a ternura da fala, a belleza 
encantada da linguagem . Esta sahiu da harmonia dos nossos rios, das nossas 
montanhas, das nossas p\anicies, do nosso céu. (Muito bem). 

Nasceu de tudo isso, formando um sentimento prod'.undo, maior que o 
irusti'ncto de conservaiçã:o, .que é -o da raça - o da patria. E ste é indesraci-
navel. lnderra.igav·el, este viverá -emquanto esplender o sentimento humano, 
(muito bem), os sentim1mtos, que <determinam a .força da dedicação e o 
esplendor do heroismo! ! }M1tito bem; muito bem. Era.vos). 

Querer arrancal-o, coino querem os anarchistas e internaciona!astas exa-
gerados, é inegar os sentimentos mais profundos, mais a ltos e intimos dai 
humanidade. 

Devo ainda dizer ao nobre collega que, si a Ru.ssia conseguiu veniceir, 
estabilizar a s ua organiza,ção social de hoje, que eu declaro é a mais adcan-
tada da terra, podendo servir de parad~gma para corrigir os erros da bur-
guezia, si a Russia est~beleceu e manteve o iSoviet, foi ainda graças ao sen-
timento de patriotismo. As inflamadas .proclamações de Trotsky bradam 
dizendo que é preciso salv1i:r a :Santa Russia da invasão dos exercitos brancos 
organizados pelos france:;;es, pagos velos inglezes e v indos das terras dos 
polacos. E quamdo esses homens os bravos mujicks simples partiam para a. 
guerra conduzindo as sua~ bandfiiras vermelhas, não era . o idealismo dos ln-
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tellectua.es, a obra da revolução, o sentimento de civismo, no ponto de vista 
que .s. Ex. sustenta, que os a.tirava contra as tropas estrangeiras: era o 
santo, o sagrado, o immenso amo-r á Russia, que representava as tradiçõles 
dos seus mai-0res, dos seus clans, dos zemstevos, a sua grandeza, sua arle, 
representação da sua, intelligencia, da belleza, belleza fria das vastas estespes 
onde desenvolveram vida, trabalho e amor. . 

E si S. Ex. quizer vêr mais como o sentimento de patria não exclue o 
sentimento internacional, lerei as paginas brilhantes desse granue estadista 
director da Instrucção Publica da Russia, Lemahcharskef, um dos mais fa-
mosos espiritos do mundo pensador e homem de finas letras, artista mara-
i;>il:hoso . Quando fo·ram destruidas obras de arte dos templos e estrubeleci-
mentos publicos de Moscow, publicou a sua immensa, a sua admiravel pro-
clamação que a Camara pode lêr, nos "Tiempos Nuev-0s", de Ingefüeros. Ahi 
elle declara a Lenine, •escrevendo frente a frente ao chefe internacionaUsta: 
"Si a revolução, vem destruir a santa alma da Russia, abater as nossas tra-
dicções de arte, as nossas conquistas de civilização, então eu n ão posso sup-
portar isto, eu abandono o governo e abandono a luta nesta fórma. best/irul; 
porque não posso supportar a destruição da alma russa.,; 

Nenhuma n ação tem o direito dE- intervir nas nossas questões internas. 
Esta é a doutrina da America. 

Sr. Presidente, ,é um •er.ro pensar que devemos querer -0 Brasil legal 
su'bmisso a o contrõle de quaesquer p-0tencias. 

Queremos o Brasil, de qual•quer fórma, contra .todas as patrias e acima 
de todos, contra t-0das as linguais que fo.rem .contra. nós, oon.tra tod-0s os povos 
que se nos oppuzerem, o Brasil, Nação soberana para fazer o mal, para fazer 
o bem, livre, nosso, exclusivarr..ente no·sso, indomito e forte ! (Muito bem; 
m1iito bem. PaZmas). 

O Sr. Gilberto Amado (para uma explicação pessoal): - Sr. Presi-
dente, tamb€m a mim, não ha idéa que me separe do Brasil; tambem a mim, 
nada pode apparecer no horizonte que mais me enleve, enleie e envolva, do 
que a miruha gra.nde patria. adorada! 

Estou certo, .Sr. Presidente, com a intuição do coração, estou certo de 
que tambem a Azevedo Lima nada pode separar do Brasil. (fi.poiados). 
Estou certo de que si algum füa, a bandeira estrangeira ameaçasse . .. 

O SR. AZEVEDO LIMA: - Em caso contrario, pediria carta de desnacio-
nalização. . 

O SR. GILBERTO AMADO: - .. . transpôr as fro·nteiras do Brasil, estou 
certo de que contra essa bandeira um dos peitos que, mais ardente, avançaria, 
ao lado dos n-0ssos peitos, seria o do nosso prezado collega. Estou certo disto, 
na intuição sentimental da mdruha alma... (rniii'to bem,; apoiados) . 

Repousemos na confiança de que o Brasil pode soffrer; r epousemos na 
conifiança de que pequenas nuvens escuras toldem o maravilhoso horizonte 
nesta p·atria ~ncmnparave1; repousem.os na ·CeI'lteza de que a vitalidac1e aqui 
é tanta, a força, o poder de creação, a energia deste territorio, deste con:ti-
nente, desta r aça e desta alma oé tanta, que maguas transitorias, soifrimentos, 
nuvens, são com-0 fumaças que passam pela face das montanh2,s, desvane-
cem-se, esba;tem-se e desa,pparecem, porque sOlbre ellas se espraia e se estende 
a grandeza incomparavel do Brasil. (Miiito bem). 

Incomparavel, de facto, ürando-se a esse ad jectivo tudo que pode ter de 
excessivo e de reth-0.rico . 

Desejo tratar de um assumtpto que foi ferid,o pelo nobre collega pelo• 
Dlstricto Federal - e tão deUcado e melindroso se me afigura ·elle que as. 
ligeiras considerações que t enho de produzir e.u as trouxe por escripto e: 
estão assim compostas. 
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Assignante de La Nacion, de Buenos Aires, devo declarar num momentó 
em que se tem apreciado diversamente a attitude da imprensa do Prata em 
relação aos acontecimentos que ultimamente pertunbaram o nosso paiz - que 
não· encontrei nesse jornal, no analysar e noticiar esses aco-ntecimentos -
senão sentiment.o de sympathia, de · cordeai fraternidade e de respeito I>elo 
Brasil. 

Segundo parece, desses sentimentos é ainda reflexo, o documento que tive 
o desgosto de lêr hoje pela manhã e para qual chamo a attenção do Sr. Prtl-
sidente e de toda a Camara . 

Julgo necess·arfo proce der â leitura desse documento numa hora em qu ~. 

achando-se sob censura a im.pren.sa da capital e a de S. Paulo, nfw podem 
ser feitos pela 01Pinião os commentarios que comportam os assumptos nelle 
tratados e del!es, :por ella, tiradas as consequencias. 

Não tomo a liberdade de adjectivar o procedimento dos senhore:; emoal-
xadores que ahi são apresentados como revelando em relação a o Brasil um 
duro egoísmo que as praxes internacionaes e o direito das gentes n ão justi-
ficariam hoje . 

J!'altam-me elem-entos, de toda ordem para dar credito ao que ahi se diz: 
tudo pelo ·contraria me conduz, com s inceridade o afflrmo , a duvidar profun-
damente, do que a hi se exara, sobreturdo tendo em consideração a parte que 
nesse artigo é attribuida ao Sr. embaixador de Portugal. 

D!iz-me o coração, Sr . Presi·dente, que o que ahi se attribue :ow r~1n-e
sentante da nação que mais do que todas nos deve amizaide, não pode Be)l' 

veI'dadeiro. 
iPara o Brasil, filho ~e Portugal, a quem dá tantas provas do sen amor 

enthusiasta, da sua devoção e fidelidaide, a actuação do Sr. embaixador, o. 
ser verdadeira, e de que iquvido, corresponderia á doloroso golpe. 

Quero c r er, porém, que tal não se tenha verificado . Si trago esse ao-
·Cumento â tribunai, é no intuito de deiÀ-ar n.os ·Annaes do Congresso, num 
r:1omento em que todas a1s responsabilidades do melindre nacional se acham 
concentra<das no governo, em virtude das legitimas r estricções impostas pelus 
mais altos deveres da se~uranoa publica ao livre commentario do povo - o 
relato <d·e .circumstancias fIUe, com.quanto devam em to-da época ser trata da!l 
com a devida discreção, r1ão devem todavia ser desconhecidas do ·Congresso, 
expressão de toda a patri~.L brasileira. 

Outro motivo - e da maior ponderação - me o'briga a trazer uu C!i>nhe-
cimento da casa esse art~go. E' no caso de ser verdadeiro, a elegancia, a. 
sympathia, a cordalida-de fraternal manifestada, segundo elle, pelos re>pre-
sentantes de todas as nações da America. Não quero fazer nen11um com . 
mentario, como disse; m 9-s não me posso furtar á satisfação de mais urrlla. 
vez affirmar, como tenho feito desta tribuna, e da impren.m, a minha con· 
fiança na unidade moral da America. - precussora de uma phase d€ con-
vergencla continental cujos destinos se embebem na esperança de urna nova 
era para a humanida.de. 

"La Nacion - V fernes, 15 de Agosto de 19Q4 - La. ac;tititd (],e lo~ 

clíplom,áticos a.preditados a;n.te el Gobierno de Rio durante lu re-
volución - Lq acción de los representantes americanos i11~pidió 

itna intervenc·ión diplomática en el conflicto paulista. 

lDe nuesb·o enviado especial). 

Hio de Janeiro, 14 - La reciente revolución JJO h.i presentado 
'Únicamente aspectos mi.Jitares, políticos y económicos, sino que tam· 
bien ha OOdO O')JiJiOrtunidaxi .pa~·a que se establezan princi,pios de 
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conducta intersólo porque filan una norma, sino por.que pedrian mt-
clonal que d eben ser espe'cialmente seiíalaJdos, no servir como pre-
ce-dente el dia que la desgracia quisiera flagelar a cualquier otra 
tierra de America con un movimento análogo al de San Pa;blo. 

Apenas si hasta ahora han sido imperiectamente publJCaaas w-
gunas versi:ones Sobre lo actuado '[JOr los diplomáticos acreditados 
ante Itamaraty respecto de aiquelles successos. Los representantes 
extranjeros se encer.raron, y '[Jermanecen aú'n imperturbables, en 
un tLbsoluto mutismo. No saben naJda . P(Olro ya encontrándome en 
clrcuJ.os cerca,nos a ello·s, despues de una inolvklable recorrida por 
los s ítios azotados ipor la metralla, no podia substraermc a1 deber 
per1odistico de aguzar el ingenio hasta o.frecer a los lecto1 es de 
La Naoión la verdad irre>futable de todo lo ocurrido en los conclaves 
diplçmaticos, verdad de la que, bueno es desta;carlo, surge como 
auap!ciosa c-0mprobación una absoluta unidad de miras en los pafses 
a merica nos, imiurperablemene -respetu-0sos unos de· otr.os, en modo de 
no daiíar j am:ás, ni aun levemente, la soberania de cada cual. 

!Se efectuó, en efecto, una reunión de embajadores, ministro!! -y 
encarregados de negocios, de la que dieron noticias anteriores tcle-
gra mas. El acto tuvo lugar en la e!llbajada portuguesa, con la assis-
tencia de veinticuatro diplomá ticos no sieindo, en' realidad, el resul-
tado de una invitación !formal, sino la consecuencia de los · trabajos 
que venian efectua ndo aJfanosamentJe a1gunos embajadores europeos 
-- de Portugal, !Espaiía, Framça Gran Bretanha - después de la 
visita que hicieron a Ia Cancilleria vara hablar de los riesgos que 
amenazaJban a sus respectivos compatriotas residentes en San Pablo. 
Descaban estos representantes extranjeros que todos sus colegas fir-
maran una presentación, iinno.cua en la forma, '[Jero demasiado su-
gerente en J.as entrelineas, que se harta !legar hasta el Gobierno del 
Brasil, con referencia a la situación de los extranjeros victimas o 
1J-OSib1'es v!ctimas de las operaciones militares ocasionadas por los 
revolucioinarios. 

•.ran precipitadamente fué realizada la gestión pura. o,btener lal!I 
Hrmas a l pie del documento 1Preparaido, que aquellos diplomáticos 
que no habían pensado en la posibilidaid de una acción colect!v91 
quedaron verdaderamente sor'[Jrendidos, :faltándoles hasta el tiempo 
material preciso para efectuar ailgums necesarios camlbios de idea1:1. 
En esas circunstancias se llevó a cabo la reunión, e fué esa misma 
premura la causa de que el embajador argentino, Dr. ·Mora y Araujo, 
no pudiera lhallarse presente en la embajax:la de Portugal cuando sus 
colegas se congregaron en ella. 

Per-0 su criterio no era ni podia ser desconocido para nadie, da.ao 
que se inspirll!ba en las Meas argentinas, contrarias, por principio, 
a la intervención de un pais en las cuestiones internas de pafses 
ami,gos. Toco a! mhüstro urug,uayo, D. Dionlsio R a mos Montero, 
precisar este criterio, frente al que sostenian los embajadorei;i PM'· 
tidari-0s de la acción conjunta propuesta, y cuyo fondo no era oLro 
que el de ejercer presión y hasta coacción sobre el Go.bierno brast-
leiío, p['ecisamente en un asunto de su vida polittca interior que el 
se empeiíaba en reducir a una simple questiôn de policia. 

La oposición uruguaya, que venía prestigiada por el franco apo-yo 
de ln. Argentina y también de Méjico, encontró eco y motivó un 
d~bate animado, y hasta cálido en algún momento. Varioos países, 
Alemania entre ellos, permanecieron mudos, p ero a! final de cuen-
tas iprefirieron en su casi totalidad no firmar el documento. Estat'.\0>1 
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Unidos, sin embajador en Rio todavia, pues Mr. Morgan apena8 en-
traba en esos momentos en aguas bra;silefias de regresso de N.ueva 
Yor!{, .se hallaJba representado por su encargado de Negocios, y pa.sô 
momentos de verdadeira prueba, de la cual resultó en definitiva su 
amplia solidaridad con el ériterio sudamericano, decididamente con· 
nario, como digo, a cualquier clase de intervenció1f en la cuestl<H1 
aue convulsionaba a esta Repú'blica. Chile, por su parte, innecesarlo 
pairecerfa sefialario aquí, coincidió con dicho criterio. 

Así apareció, por lo tanto, América unificada en tal form a que 
no ifll!é siquiera necessario ahondar el debate sobre el tema juridico 
de si los revolucionarias podían o no ser considerados como bellge. 
rantes. En América cada país es, efectivamente, soberano, y pro· 
bado .quedó en esa reunión que ningún otro ejercería acción a1gumt; 
material o moral, sobre sus actos internos, sin que esta abstracclõn 
signifique aprouación o reiprobación de los mismos, sino sencillament<> 
respeto a la independencia y al g.rado de civilizac!ón de la Naciõn, 
afectada. 

Pero 1ha de destacarse tambiién que nuestro Continente no estuv1; 
solo en el sostenimiento del principio m encionado. Diversos repre-
sentantes europeos sustu vieron idéntico pensamiento. El de Suecla, 
el primero. Entretanto, los iniciadores de la idea de presentar el 
MemOTiail no la aibandonaron, y comisionaron al embajador de Pol'· 
tugal para que lo hiciera llegar a manos del ministrn de Relacione" 
Exteriores. La gestión fué nevada a cabo precisamente la vfspera 
de la entrada ~e las tropas leales en San PaJblo, y del efecto que 
causó en el Gobierno da idea es q<ue el Itamaraty pre<firió no tomar 
conocimiento de la prese>ntación. 

No es mene',>ter pasarse de !Perspicaz para aceptar la posi.bilidaii 
de ,que aJglín .en,1'bajador de los actualmente acre.ditados ante Cattete 
encuentre, por '!espontánea" disposición de su Go.bierno, un destlnu 
mejor. Pero, en, todo caso, ese seriá secundaria, así como lo es i.. 
jui.cio personal que pueda te.ner cada dip.Jomáüco respecto a la revo-
luciõn de San Pq.blo en sí misma, frente al triun:l'o dei principio de Jtt. 
no intervención de un país en otro país libr'e . - Gerardo Sieni·u." 

li 
•Sr. Presidente, Depptado que procura ser e serrupre tem sido discrNu, 

meditei, reflecti commigo mesmo, a'Iltes de proceder â leitura deste documento 
perante os collegas; ma1,>, como nem todos recelbem o jornal que tenho e1i. 
mãos, como a censura, legitimamente im·posta pelas circumstancias, impede 
que noticias 'dessa natur\')za sejam de todos conhecidas, e como parece nec;,,,-
sario que dos Annaes il'iquem constando i'r1formações da ordem das que trouxe, 
as quaes podem não ser inteiramente verdadeiras, mas são interessantes, anl-
mei-me a submettel-as iá apreciação dos meus pares, pedindo desculpas s1 
alguma inconveniencia pratiquei. .. 

O SR. GILBERTO AMAI)<): - .. . mas inspirado do pensamento de unidade, 
de granldeza moral da America, com o qual se encanta o coração de todos o~ 
que aspiram para o no~so Continente uma funcção messiani-ca em bem dQ 
futuro da Humanidade. (Muito bem; muito bem. Palma . O orador é viva· 
mente aumprimento). 

" 
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S®SiSÃO DE 23 DE .A:GOSTO 

O Sr. Adolpho Bergamini: - ,Sr. Presidente, por mais que os r epre-
sentantes do Distr:Lcto Federal nesta Casa p.rocurem evitar de a Hudir a factos 
de summa g.ravidade, que occorrem á sombra do estado de sitio, em vdrtude 
de uma deturpação completa dos eiffeLtos desse i·nstttuto, convertido hoje em 
instrumento de vinganç·ais, nãio pôde furtair -se o humii:lde oirador ao dever 
que 1he cabe de trazer ao .conhecimento do paiz um caso muito ,serio .e. contra 
o ,qual quero f-ormular meu .protesto . 

. Sabe V. Ex. e não ignora a Camara que o regimen democraitico assenta 
·principalmente· n a autor.idade municipal, Pois é precisamente a autonomia 
do municipio da Oa:pi.ta l da !Republica que vem soffrendo, ha cerca de um · 
mez, uma of1'.ensa grave q.ue não poude ser ainda Temediada por meios 
suasorios e por meios ·poUticos, poirque a -obstinação dos •Poderes Publicos 
entende de manter o ano·rmal estado de cousas .que nos acrub:riunha. 

Assim é, Sr. Presidente, que em um dia do mez ;p·roxdmo :passado, a ses-
são do Conselho M•uni.cipal foi abalada com a noticia da pr.esença de agentes 
de .policia ·que iam áque:lle edtficio em busca de um :representante genuino 
do ·povo desta cidade com aissento -- --.---·'"lêa legislativa locnl. 

Amigos do ·Intendente que era .procUJrado con<iitairam-.no a salür caute-
losamente, para que a vindicta dos poUciaes .se não exercesse em toda a sua 
plenitude, maximé q·uando este· Intendente já sofifirera •em outra occasião a 
violencia de ser detido sem causa e ·sem ifundame:rnto. 

Quero referir-me, .Sr. Pres1dente, ao Sr . Intendente Ma.rio Julie dos 
Santos, um dos .representante~ ,1,., Districito Federal na Ca.maTa Legi•slat1va 
da Ctdade que maior num·ero de suf.fragios trouxe da população carioca, no 
pleLto que Lhe coruferiu a inivestidura, polittco que, incontestave1mente, t em 
prestigio na cidade, prestigio que decorre do seu valor •Pro•prio, o que está 
sem q ualquer razão, a não seirem as q'\le encontrem iraizes na vingança de 
pessoas que se acha.m, .sem patriotismo e sem lealdade, .ao ·Serviço do Go-
verno, obrigado a aiffastar-se das sessõ.es do Conselho Municipal, sob pena 
de ser preso po·r motivos que elle proprio desconhece. 

Generalizada essa pratica, !Sir. '.Presidente, teremos q,ue o Poder Exe-
cutivo da União, sob pire.textos vãos, acha.rã op.portunidade de estrangular, ( 
por completo, U1ID dos ramos do poder local, o mais importante de todos elles, 
.porque é a ge.nuima e V'el'dadeira expressão ó.a vontade .popular. 

O SR. AZEVEIDo LIMA: - V. Ex. me perm~tta um aparte. lDeve accrescen-
tar que não é s6 a autonomia m'llnici·pal 1que está sryff.rendo, com esse acto 
policial uma capitis iWminutio: tambem a autonomia e..stadual paulista foi 
violada por actos de abso1UJtismo e pre.potencia. Estão recolhidos ã prisão, 
nesta cidade, um Senadoir e varies Depu.tado.s paulistas, •Por motivos de todos 
ignorados . Já vê V. Ex . que, si esse acto que .quiz .praticar a policia 'Carioca 
não chegou a surtir effeito quanto ao Intendente, estão, não obstante, presos 
neste momento varies reivresentantes do Poder Legislativo do EstaJdo de São 
Pa'U.lo, o que ainda não conseguiu levantar no seio da propria bancada pau-
'lista um grito de protesto. 

O SR. ADoLPHo BERGAMIN'I: - A bancada ;pauUsta, naturalmente, por 
seus rep.resentantes, secundarã o protesto de V. Ex., e o do Sir. Marreyi 
Junior na Camara Esta:dual, protestos que endosso, porque a ofifensa .que se 
faz á autonomia de um municipio ou .de um Estado constitu·e ameaça á au-
tonomia de todos os oubr.os municípios e Estados da União. 

Desejo, assim, Sr. Presidente, .que ifJ.que consta;ndo dos Anna.es {lesta Caisa 
o protesto que fo!'mulo. Desgraçadame!llte, a 'População não poderá ter co-
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nhecimento da fõrma por que um dos seus representantes estâ desempe· 
nhando as s uas attribuicões, porque a Mesa se submette á censura policial, 
a qual 1mpooe que os jornaes da Capital Federal noticiem quanto nesta 
assemblêa se passa. 

S1r. Preside nte, verifica-se uma verdadeira ,suppressão da camara dos 
Srs . Deputados no conhecim ento publico. O Díarío Otfícúü tem circulação 
muito restric-ta; os outros jornaes não podem dizer os russumptos que aqui 
se debatem, prohibidos, que estão, de publicar siquer o nome .•. 

O '8R. AZEVEDO LIMA: - Dos Deputados que .se 'Pironunciam contra a von-
tade do Governo . 

O Sa . AD<>LPHo BERGAM.INI: - • • . dos Deputa.G:os que se ,pronunciam con-
tra a vont ade do Governo, e, especialmente, 0 do meu p resado collega e dls-
tlncto amigo, Sr. .Azevedo Lima e do orador que, neste Instante, occupa a 
attenção generosa da. Casa. 

T ive occasíão de affirmar, 1Sr. Presidente, aM ao honrado wader d.a 
maioria, que, quanto a mim individualmente, não me importaria que ooycot-
tassem os meus discursos e o meu nome dos jornae.s. Abriria ,mãe de m eu 
d.irei to em holocausto á dignidade deste ramo do Poder Legislativo ... 

O SR . ÁZEVlllDo L nu: - Não estaria com V.' Ex. na abdica~ desse 
direito, que já foi, mais de uma vez. r econhecido por accórdãos do Supremo 
T ribuna:! Federal . 

o SR ADoLP:S:O BERGAMI NI: - Não vosso, porém, conformar-me em que 
esse acto se consumme contra a Camar a, que tem o dever e o direito de 
dar conhecimento â naç~o dos debates que em seu seio se ;ferem, dever con-
sagrado pela ConstituiçjlO ,e direito reconhecido pelos t ribunaes em varios 
e repetidos accõrdãos da mais elevada côrte de justiça, tle nossa .terra . (Muito 
bem ao S r. .Azevedo Li?'fW) . 

A ssim , Sr. -Presidente, como seria in\rtil ou superfluo bater de novo ás 
portas da Justiça para p.edir outro aresto, reconhecendo esse direito, sen-
tença qu e não ·Seria ob/)deci'da ·como não o têm sido as outras, tomarei o 
alvit re q ue a minha con,sciencia dictar, como já o :fiz com discurso m eu, que 
nã o foi p ublicado e qul!/ m andei estampar e distribuir pessoalment e e con-
tinuo a dis t r ibuir, e, no q ue concer ne â minha actividade nesta Casa, igual-
mente t om arei as provi(lencias que entender . Materialmente pouco importa 
que, nesta hora a nação soffra a sonegação do que se ·passa aqui; o meu 
p rotesto ahi fica. Appel)o, do julgamento deste instante de desvario, para o 
de um moment o de ma,is calma e ponderação, que acredito virá. mas que 
não sei quanto tem po 4emorará; appello para um momento em que a na-
çã o inteira possa viver com liberdafde, •em um ambiente e em uma atmos-
phera de publicidade, in l:\erente, essencial e fundamental do regímen que pro-
clamámos, m ais qu e, infelizmente, nossos homens publicas não .praticam e, 
a o cont r ario, deturpam fl.trevidamente . 

O SR, AZEVEDO L au; - R egímen que •estão adulterando. 
o SR. ADoLPHO BERGAM INI: - Era o que tinha a dizer. (Muito bem; 

muA.to bem) . 

O Sr. Nicanor Nascpnento: - iPeço a palavra pela ordem. 

O Sr. P residente: - , Con cederei a palavra ao nobre Deputado depois de 
<lar ao orado·r ·qu e acab,a de il'illar as explicações que devo, em vista da 
reclama~ão de S . E x. 

A Mesa t em tido occasião de a ssignalar que a rpublicação dos debates, 
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pela qual el!a é res,pornsavel, é a que se faz no orgão off ícial destinado a re-
gistrar os trabalhos da Camara e do Senado. 

A d ivulgação desses debates por intel"Irtedio de qualquer outro jornal 
não pôde f íca.r sob o contró le da Mesa, que não teria meios de obrigar os 
orgãos da imp·r ensa á tnserção dos discul:'.sos que eHes se recu sassem a es-
tampar, como tambem nã o poderia estender ,suas attrLb'Uições ·até o ponto 
de Indagar .quaes os motivos por q·ue este ou a quelle discurso não sahe em 
ouitra fol'ha que :não a of!1'.icial. 

Os discursos p•roferidos n a Camara t eem sido inserfos no D iwio do Oon-
gr êsso, que é o jorna l da Casa; até ahi vae a CoIIJJPetencia da Mesa, e a lém 
dahí, não pôde ir, por ,ser assum11to a lheio ás suas attribuições . 

O Sr. Nicanor Nascimento: - :Sr. Ptresidente, si V. Ex. me conceder 
que falle immediatamente em seguida. ao meu lllustre c ollega de bancada, 
não terei duvida em ceder 'tj,giora a .palaVJra a S. Ex . 

O Sr. Adolpho Bergamini (p ela ordem): - Perdoa~-.ã V. Ex., .Sr. P.re-
s idente, que eu tenha i:nsisttdo, data venia, em !l'allar logo aipós as expltca-
ções com que V. Ex . me ·honrou. Era um dever, e eu desejava cumpril-o, 
tributando â consideracão que V. Ex . muito me mere.ce . 

Ouvi as explicações dadas, e releve-me V. Ex. dizer que d~loro que 
estejam em contradicç;ão com a attitude da Mesa, tomada ,po.r occasião de 
uma reclama~ão, feita creio .qu~ <pelo então 1° \Secretario desta casa, me u 
presado confrade e amigo 1Sr. Costa Rego. Recordo-me - embo·ra não tivesse 
ainda a honra d e fazer parte desta Assembléa - de que se pretendeu fazer, 
no •Go.verno passado, o mesmo q.ue ora se realiza, e o .sr. Costa Rego re-
clamou, a ppellando para a jUJI'isprudencia já assentada IJ.)elo egregio S•upremo 
Tribunal Federal. 

Bem se i, Sr. Presidente, que V . Ex. não rtem me io de compel!ir um 
argão de publicidade a estampar os discursos dos S rs . Deputados; mas, não 
é essa a hy.pothese . Não desejo que a Mesa m ande notiftcar aos jornalistas 
que devem PU!blicar eSJtes ou aquelles discursos. Uma v62, IJ.)orém, que o 
jornalista deseja '[)ublícar, :que <vem buscar uma cópia do discurso e que essa 
c6iP·ia é authenticada pe lo "visto" da Mesa, entendo que nenhuma outra au-
toridade pôde sobrepor-se â deliberação .toma.da pelo . orgão director dos tra -
balhos dest a Casa, Isto é, pelos membros que compõem a ·Mesa da Camara. 

V. E x . m esmo deve estar recordado, que no es~ado de s itio, passado, 
até se prevaleciam alguns !Deputados das immunidades ,pairlamentares, con-
fe ridas pela Constituição, 'Para lerem da >tribuna topicos de artigos que a 
censura p.olicifül impe,d.i·r a o jornalisita de edÍ!tar, imm-ediaita:mente, assim 
constando dos discursos dos !De:putados esses artigos .ou esses sueltos, po-
diam chegar ao con'hecimento da Nação. 

BeID1Pre se pratioou por -esta ifómna. 
O !SR. AzEJVEJDo LIMA: - A ' sombr'a das immunic'Lades, ma,s as immunidades 

estão suppressas. 
O 'SR. ADoLPHo BEJRGAMINI: - E sses processos hoje estão s·u.pprimidos 

inte iraimente e, peor do que isso, a prQpr!a vida da Camara estâ. sonegada ao 
conhecime nto da q;io.pulação . 

Occorre mais, :Sr. P r esidente. 
V. Ex. asseverou que, no orgão official, no Diario do Oongi·esso, esses 

discursos seriam publicados. 
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Tenho de vencer um .g.rande constrangimento, para re·cOirdar a V. E x . 
que dous discursos, pelo menos; tenho cei;roza, nem no Di<J,rio do Oongresso 
foram estampados. 

O SR. AZEJVEIDO LIMA: - Do11s meus não fo.ram •JYUbli.oad-o,s. 
O SR. ADoLPHo BmtGAMaNr: -'- Não d'.oTam, então, pwblicados, dous do 

meu nobre collega e ami•go, S:r. Azevedo ,Lima e outro meu, exactamente 
aquelle que •tiv.e de m andar tirar em wvulso e distribuir pessoalmente, .como 
venho fazendo, convindo nota r que se divuigaram, no emtanto, as respostas 
ao discurso não publicado. 

Assim, ISr. Presidente, pediria que a Mesa, hoje, mantivesse a mesma 
attitude, a m esma conducta, empregasse os mes·mos .recuysos que ado.ptou 
por occasião da reclamação do Sr. Costa Rego, q11e f.oi inteiramente attendida 
e que teve ;plena ef.ficiencia. (Muito bem). 

O Sr. Presidente: - Devo dar ·ao ·nobre Deputado mais um a expli-
cação. 

Si no orgão offi;cial do Congresso nã:o foram alguns discursos publica-
dos é que a Mesa enterideu examinar a ntes a conveniencia de tal publicidade, 
porque esses discursos eram subversivos da ordem constitucional, rque todos 
nós, r epresentantes da Na,çã-0, somos obrigados a manter e cumprk, com 
perfeita lealdade, segundo o compromisso que cada um de nós prestou, ao 
assentar-se nestas cadeiras, e que é o segu~.nte: - iPrometto· :mam.ter e cum-
pprir coan perfei.ta lealdade a Constituição Federal, (promover o bem geral da 
Repub!<ica, observa r as suas leis, sustentar-lhe a união, a d·ntegnidade e a 
indepemiencia. 1 

O SR . .ADoLPHo BERfAMiNI: - Não apoiado. V. Ex. sabe . . . 
O SR. PRESIDElNT!il: -.- Peço ao nobre Deputado que se recorde da dispo-

sição regimental, que ?:\ão permitte se.ia m as palavras do tPresidente inter-
rompidas por apartes. O P.residente não entra em discussão; dá expli.ca-
ções á Camara, da c ondi:LCta da ;Mesa, no policiamento dos seus trabalhos. 

o !SR. ANTONIO CAR,LOS: - Apoiado; muito bem . 
O :SR. PRElSIDElNTlil: -- Devo accentua:r, mais uma vez, ao no'bre D eputado 

que a tribuna da Cama.ra não pôde .ser transformada .em uma tribuna de 
subversões da ordem cQlrnstitucional (apoiados); a }'.l•ro.pri:ai rC<J,nstituição es-
tabelece !Imites á sua ITl'>forrna ; os 'Deputados precisam manter-se dentro do 
c.ompromisso que assumiram ao tomar assento nas .suas cadeiras, e esse 
compromisso começa, :Precisamente, pela declaração .de mamte:r e cumprir, 
com •perfeita lealda,de, a Onstituição dia Re·1mblica. (Apoiado·S'; miiito be?n ). 

A Mesa entendeu que, quaesqu er propagandas, feitas desta tribuna. con-
trarlas A ordem .consütq.ciona l, não deviam ter facil e Ji.vre publicidaide, não 
devia:m ser a t é pronunc\adas dentro deste recinto. (Muito bem.; muito bem ). 

Tem a palavra o Sr. Nicanor Nascimento. 

O Sr. Adolpho Ber!\'amini: - P eço a V. Ex. que •se digne conceder-me 
a palavra, depois do .S.r . Nicanor Nascimento. 

O Sr. Nicanor Nascjmento (movimento <],e attenção): - rST. Presidente, 
já uma vez, a questão •fOi enterreirada, na Camara, relativamente á oppor-
tunidade d esses debates. 

Como V. ·Ex. sa,he, quer a acção da censura, quer a «'Letenção de pessoas, 
dentro do estado de sitip, não são a ctos ·p arlamentares nem sobre os quaes 
tenha acção a Mesa da Camara dos Deputados. A ctúa n este .partifular o Po-
der Executivo, por seus agentes . 
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Nem mesmo a Cannai1·a toda, reunida, pôde, .neste momento, emittir opi-
nião ou discutir os a,ctos praticaJdos 1pe1o P.o.der Exeeutivo, na vrgencia do 

esta.do de sitio. 
O SR. AlloLPHo BERGAMINI: - Não enconcro essa limLtação ás a tt.ri:bui-

ções dos Deputados. 
o ·SR. NICANOR NASCIMENTO: - Não digo ás attribuições dos .Deputados, 

digo que a Camara não pôde rtomar conheciJmento da questão nes:te mo-
me\lto. Ha para isto o.ppo,Dh1midade processuail. 

A aicção, portainto, do Deputaido, que vem discutir esses actos, neste 
momento, é absolutamente fôra de .termo, 

os .Slns' ADOLPHO BElRGAM'INI E A'ZEJVEDO LIMA: - Nãio aipoiado. ' 
Murros SRs. DE.PUTA>Dos : - .A,po·ia a.issimo. 
O .SR. NICANOR NASOIMENTO: - E' ineffícaz e não tem nenhuma oppot-

tunidade constitucional. 1 
O 1SR. AzBVEDo LIMA: - Pergunto: ·si a,mainhã. o Gover.no entend'er de 

me encarcNar, V. Ex. a.bha ·que o rPoa~,r Legislativo deve esperair que o 
sitio fínaliz.e, para tomar providencías? 

Estou formuiando um ,caso concreto. 
O SR. ANTONIO Cmos: - Formulando ·um absurdo. 
O S'R. AzEJVWo LIMA: - .Será um aibSUQ'do, mas como ·esses que esta,mos 

verificando todos os dias. 
o SR . . NICANOR NASCIMENTO: - Sr. Presidente. E' o proprio .Sr. Aze-

vedo Lima quem confessa a absurdez que proferiu; a hy1po:these fórmulada 
pelo nobre Depu.taido .pelo Di,stricto Federal. está completam ente desm entida 
pelos factos. 

:S. Ex. sustentou aqui, honitem o.u ante-·hontem, que o !Brasil actual não 
era um Brasil legal, .co•m o que dizi:a, numa sinceridade itocante, que .o Brasil 
legal neste momento ,seria o dos rebeldes, dos ;revolucionarios em armas. 

E a prova de 'que, por isso, .S. Ex. não soffreria nem ·sofifrerá , é que o 
nobre Deputado ahi está. 

O SR. AZEVEDO LIMA: - V. Ex. deu muita elasticidade ás minhas pa-
lavras . 

o SR. NICANOR NA!SCIMENTO: - o nobre Deputado aidmittiu a hypothese 
de que, entre o governo .constitucional do valz, exercido pe.Jos ·seus orgãos re-
presentativos, lega,lmente ..• 

O SR. AzmvEDo LIMA: - O governo constitucional,. não; o g ov.erno orga-
nizado. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO: - ... e a rebeldia , que destruia casas, estu-
prava e roubaiva, era ,possivel estaibelecer-se o debate, ,para .saber q·ual dos 
dous era legal . V. Ex. inão lhe pôde negar a constitucionalidade da inves-
tidura, quando foi ,dos 1parlamentares que lh'a reconheoeTam. 

O nobre Depu.taido acceitou ·que e ram justi.ficaveis as reclamações de po-
ten.cias estrangeiras contra a:ctos de soberania naiciona l, prati.cados dentro do 
nosso t erritor!o. 1 

O 1Sã . AZEVEDO LIMA: - Outro companheiro de V. Ex. dessa tribuna, 
quando affirmei que ipo,ten cias :haviam feito reclamações contra o bombardeio 
de São Paulo, dissera que essas reclamações não tinham sido levadas a 
effeito. Agora ratifico : foram. 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Não foram, absolutamente. 
O SR. NrcANoR NMiCIMENTO: - Era, porrta nto, o· reconhecimento, dentro 

da Caimara, d a legalidade de uma revolução que que;r destruir as instituições 
nacionaes ..{fe.pois de peirturbar profundamente a ordem material e juridlca na 
f.lorescente' capital .paulista. . ' 
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O outro nolbre col!ega, peJ.o Ddstricto Federal, cujo nome declino com o 
.maior respeito e sympaithia, o Sr. Adolpho Bergamini, tambem, desta tri-
>buna, proclamou = Viva a Revolução. 

O .SR . .A:m;M;Jno LIM:A.: - E' outro ·equivoco. 
o !SR. ADOLPHO BEJRG:A.MINI: ___:_ Um Vi•Va á revolução,. condicionaào . 
O SR. NIC:A.NOR NASCIMENTO: - Ainda que condi.ciol1ado, pois, neste mo-

mento, S. Ex. decla ra que todas aquellas condições se estão ·realizando. 
S. Ex. dizia, viva a revolução si o Governo fizer i-sto, aqumo, mais 

aquill'outro. 
o SR. ADOLPHO BEJRGAMINI: - ,Per:t'eitamente. 
o SR . NIOANOR NASOIMEJNTO: - Mas, 1foi . 13' . Ex. preci.samente, quem, 

dentro do Parlamento., veio declrurar ,que o Govenno tem praticado todos os 
actos a que o nobre DepUJtado condicionou o seu grito hesHante e dependente 
da condição. 

O SR. ADoLPHo BEJRGAMINI: - Quem está declarando que essas condi-
.ções se i!'ealizaram é V. Ex . 

O SR. NwANOR NASOI:MEINTo: - IDssas affirmações estoo. n a oração de 
V. Ex . de ainda ha minutos . .Disse .que estão vio:lando as li'berdad.es consti-
tucionaes, a autonomia dos municipios, as immunidades dos· representantes 
do po.vo . 

O .SR. ADoLPHO J3ERGAM[NI: - Em p leno Parlamento do Im•perio, o Padre 
João Manoel deu um :viva á Republica, sem essas condLcionaes, e nada 
s offreu. 

O .sa. FR:ANorsoo Plilrxoro: - T.ambem V . Ex. nada sofifreu até agora. 
O :SR. NICANoR NA~CIMENTO: - A hy;pothese trazida rpelo .Sr. Azevedo 

Lima é, portanto,, absunda, porquanto actos mais graves já foram praticados, 
·dentro do Par}amento., pelos Srs. Deputados e, entretamto, nenhuma violencia 
do Executivo ve.ju mo\')trar a possfüilidade de a;g.gressões ás immunida des 
dos congressistas. 

O :SR. MANOEL FuLGENoro: - Pregou-se pUJb!ic.amente a !I'evolução aqui. 
O SR .. N rcANOR NAf>CIMl!lNTO: - ·M'as é preciso ficar na questão posta 

pelo S:r . Azevedo Lima , 
Pergunta S . . Ex.' : ~i um ,Deputado fosse preso, a Camaira teria o deve:-, 

ou não, a bem de sua dig.rlidade, de defendei-o? 
A hyipothese é absurda . Não teria necessidade de cogiJtar della, porque 

faotos mais graves teem s ido rp.raticados por Deputados, em momentos de 
absoluta inopportuniá.aéfe, já não conlra o go•verno, mas contra a Nação, 
pois que :S. Ex . declafOU que o Brasil actual não é o Brasil legal, e· que, 
mesmo contra o estTan~eLro, só sustenta o Brasi.J legal ... 

O SR. HElNRrQUE DQDSW-OR'.!IH: - Não apoiado . Não ba um só re,presen-
tante do Districto Federal que seja capa.z de desenvolver uma acção contra 
o paiz; um só Deputado que seda capaz de .traiba1har contra a Nação. 

O Sn . NIOANOR NA.SQIM-l!lNTo: - Como não ha? O que seria proclamar que 
<> Brasil não ~ legal mo momento em q u e as potenci!!Js sobcne e!Je estivessem 
exercendo p.ressão, .oomp diz V. Ex. que estão fazendo? Qualquer que seja 
o acto praticado pela exorbitan.cia no uso das '!)rerogativas o Governo item 
!l'espeit·ado, tem mostraJdo, 1peJ.os d'actos, que ha respeito segur<> ao Deputado 
e ás .suas i-mmunidades, garantia maxima da liberdadê, sem a qual este man-
dato não seria honroso. 

O SR . AZElVEIDo LIMA: - Devemos'-lhe este favor. 
O SR. ADoLPHo B~GAMINI: - Não esqueça o nobre orador de que em 

diepemdencias da poltcda já se pr;ocuraram meios de pôr em pratioa attentados 
pessoaes 'CCJintra Der>Uitaq·os. 
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O SR. ANTONIO iCARLos: - .E' uma informação tendenciosa. 
O SR/.1 ADoLPHo BERGAMINI: - Tendenciosa não, verdrul.ei•r·a. 
o SR. NElLSüN DE SENNA: - V. Ex. pro.ve oom documen.tos que aiquelles 

que t êm auto.ridade &U.p•erior na Republica pr etendem attentar contra os· 
Deputados. 

o SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Não admà!tto que a mtnha palavra seja su-
jeita ·a prova . 

. o SR. N:E!úsoN DE .SENNA: - V . Ex. se sobrepõe á palavra da maioria e 
do zeader. 

O SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Nunca exig i que os Deputados IJ}ro·vassem o. 
que affkmam. 

o ,SR. NICANOR NASCIMENTO: - V. ·EX . póde estar ·mal informado . E está. 
O SR. IADoLPHo BERGA.MINI: - 'J="o·r isso estou dizendo que tive irufelrmação .. 
O SR. ANToNio CARLos : - Irufa:lHvel, só ai palavra. do iPapa em 0JSsumpto de 

dog'IDa . 
o ISR. NICANOR NASCIMENTO : - Adv·erTte o no1bre lewd!er, da maioria que 

ímfalliveJ é a pada.vra do !Pa,pa, . .. 
O SR. •LINDoLPHo CoLLoR: ,-- Em funcção de D eu s . 
o SR. NICANO'R NASCIMEN(l'O: - IS . Ex. teve a imp.rude rncia de a ffirmar a 

veraioidade :da inf.orm1L9ão . :Devo, oo.ntra a 1inlformação do no.Ore lea.der, dizer 
que a 1pala'V'.ra do Prupa é hoje posta em duvida pefo p·r01Prio Papa. ·IDlle 'havia 
a:f;firmado a immurtaibfüdadte da o·rganieiaçãio ·sacia~ !baseada no .füreito 1div;Jno, 
por muitas vezes; e, no entan.to, o pro1prio Papa escreiveu a 1bu1a m!l!gnifica 
rle rerwm nova.ram, que oombíate a !IJlI'Opda !Palavra paipal e võe em duv'i1da os 
immutavei·s princ i'.Pios runteriorme:nte sustentaidos. A palruvra do nobre Depu-
ta.do assim t!etm de ser posta em d:uv11da, tem de estar no ca:dínho da verdaide, 
como tod:aa a:s palavras estãio 1sujei•tas ao livre ·exame, porque a ép.O'ca é preci-
sa,mente ide livre exame. 

o SR. ADoLPHo BEROAMINI: - !Não .. admitto a possfüilidrude de frauda r o 
que é certo. Iss o nãio co.n~i1nto; '].J'rotesto. 

o :SR. NIOA.NOR NASCIMJDNTIO: - Aqiã,s, n'inguem o disse. s. E:x:. disse ter 
tido uma tnfo,rmaçã.o de que nos corredores da Po.Uda !já se tramava contra a 
iilltegridade de a lguns Deputa-O.os. A demasta fo.i no ,affirmar que a i!nfoI'!Ilação 
era "verdadeira", 

Sr. P1resi<lente, <é .possivel que nos corr'edore.s <la PoUcia, o.nde anda to,da. 
a gente, 'Onde t ·ransit3'm os factnoPa'$, que ·para lá vãio conduzi'd·os :p·resos , é 
possivel que um desses, ao ,passar vor um dos corredo:re:s-, tivesse d1to qua.lquer 
necessidade, :como esta. 

!Mas si S . E x . tivesse dito norn.inalmente fula no, com f.orça, com repre-; 
sentação, autoridade e vigor daoos !Pelo GoveL!"Ilo, tivesse af.fi:rmado a possfüi-
lidaide de desrespeito a urrn ',Depu.tad{}, eu pediria a S. Ex. : :para 'Pôr em du-
vida a decla!Nl.ção. Nínguem melhor dq que o nobr<e Deputado sabe que quando 
as paixõe,s eX!altaidas , exa•cerbrul.as, q'l.Lize·ram tra.var um conflioto no Meyer, 
no qual estruvam envoqvidos a migos de 1S. Ex., e de .outrem, foi .preci•samente 
uma auto•ridade que, em um ca;rro d a a:> oJi.cia, defendeu a integ1I'idaide -physka 
de S. Ex. · 

o SR. IADOLPHO BERGAMINI: - Outr'os funcc:ionario.s da po'Licia h aviai;ÍJ. t i-
roteado, e praticaid'O ·um attentado contra o f a Hecido nr. Aristides .CaiTe, de 
saudo.sa memoria. 

o ISR. NICANOR NASOIMENTIO: - Seja c(){mo fôr.'. 
O SR. HlilN<RIQUE Do[)SWoRTH: - E' um a 1questão de justiça dizer-se quo 

as •providencias foraim toma,das ipelo Sr . Ministro da Justiça a peêlido do 
Sr. Sena·dor Paulo de F'rontin. 
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o SR. NICANoR NASCIMENTO: - Não tenho elementos ip<11ra !)Ôr isso em 
duvida . 

D evoo dizer a V. Ex. que ti've ssé:m essa.3· a.ggressões •partido de e mpregados 
<pubHcos ou não, o facto positivo ·é que quem poz cobro aos. excessos, â<i Vio-
le ncia s decornmtrn da s exacer<bações de amimo, quem defendeu .v . ·Ex. foi a 
policia, .pois foi e1la que 1·eco.Jlheu .a V. Ex. e co,nduziu n.as mal0ie·sas com'mo-
das ão carro do ·c'rupitãio ·'.Dhemistocles, digno a:j·udaID.te de o·rdens do Exmo . 
Sr. Marechal cllefe de •P,ol!icia. 

O SR. AcDoLPHo BERGAMrNr: - E' .uma prova de que a aggressão .parUu 
de outros policiaes. 

O SR. NICAJNoR NAscrMENTO: - Ao contTarlo. V. Ex. treconhece que o 
socco.rro Ilhe ve·iu ida l!}Olicia. S . Ex. já nesse momento divergia; já não estava 
d.e aocôroo co.m a ,po.litka f ederai!, e si <foi, no· emtanto, respei'tado ;por essa 
fôrma, .mais que <r·eS!peitado - sooc·or.rido ... V. Ex. pôde. dair esse teste-
munho ... 

O SR. ADoLPRo BERGAMINI: - Não estava d{'; accôrdo -com um candidato 
deteTminado . 

. o SR. NICANOR iNIASCIMEN'OO: - !Si tpõde dar esse testemunho, como 
admittk que .hoje se tente contra a sua integri<Clad~? 

O SR. .A»oLPI'l-0 BEJRGAMINI: ·- Não me refiTo ao Sr. mare~ha1 Fontoura, 
a quem devoto todo o meu reS!peito, .esUma e até ami·zade pessoail. 

O ·SR. NrcANoR NASC\IMENTO: - Si V. 'Ex. tem tal exe.mplo e assim con-
sideTa a j.ntegridade do !digno Chefe de Policia, t e n:do ouvido de qualquer in-
dividuo uma palavra die desrespeito, ou p1rojecto de ataique, V. Ex. não ,pre-
.cisava diri·gir-se tão ·SOlemnemente á Camara; •bastava um ·conimunicado te -
lepho.nico ao Sr. marechal •Fontuu'l:"a para ·que el'-e tomasse todas as p·rovi-
de n.cias n-ec-essarias. 

E' -esta :uma verdad\i que rp·recisa ser affirmada . 
Os nobres Del}utados que naque•He n10m-ento, agitados por pmxoes, natu-

a,almente, mobilíssima, se d -esviara.rn da serenidade, são obrigados a v!.r con-
fessar rp-eramte a <Camar!j. q·ue a :poli.eia agio· até hoje com resp-eito a SS . EEx ., 
com segurança no Tesgi;tardar o.s D e[rntados, e até aquelles que viriam a ser 
Deputados. 

o .SR . ANTONIO CARI.\)S: - o a.rgunrento é irresp0i11Jdivel. 
O .SR. NroANOR NA!;/CIMENTO: - Quanto á pwbUcação dos discursos, e 

respos ta -vem desmentir a int-erpretação daida pelo i'llustre rDeputado: o Dlt1?~0 
ão congresso de 'hoje ~.raz ia viru1enda dos disqmsos da demaig;ogta desen-
freada . 

O SR. AZEVEDO LIMA: - A .Mesa confessa a não pubUca ção dos discurso~ . 

o ·SR. NICAN{lR NASCIMENT.o: - E' evidente q<Ue. sI aman'hã qualquer rt<:~ 

'Vari-O ou di-ver·ge ncia de um Deputado em desre·s•peito á a u toridade ·CO·nstitu lda 
pron U'l'lJCiar palavra s o.bspenas ... 

o SR. ADoLPHo B'ERGAMINI: - Isso é outra cousa. Isso e'81A .p.revtato ·no 
Regimento. 

O SR. NICANoR NAS<;,'IMEN'.l\o: - . . . e dever da po·l!cla da Casa evttar a 
pubJ.icação d esses discur,sos, es;pungir, como diz, o R egime1nto. 

O .SR. ADO'LPH.o BERG.AMINI: - ·o Regimento n ã o diz is so. Convido V. F.Jx. 
a m ostrar isso no Regimento. 

O SR. HENRIQUE DoDSWoRTH: - A exipressão r -egimental I! espunglr no 
discurso todos os t -ermos antl-r-eg1mentae:5. 

o SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Espung'.·r qualqU€(!' C·XT>resslí.o. •ê dlrrerente 
d e s upprimir discurso inteiro. 
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0 •SR. NICANOR NA:SCIMENTo: - .Si a fina.liàade inteina do discurso fG r 
.pressões inconvenientes, representar p.ro,pos.ição .perturoadm·a da ord.em pu-
bUca, sl a arenga contiver uma finalidade. prejudi'Cia;l á ordem mate rial n.o 
nmme·nto em •que houve uma •agitação agudi.ssima, sobre a qual incendia rio 
discurs o puder in.Jllu.ir, trazendo ma.io< :intranquillidade, estou <: r~rto que ê do 
11egi,men das maioria a suppre.ssão do ddscurso. E' implicito. · 

O .SR. ADoLPHo BEROAMINI; - Convido V. Ex. a mo:>trar no Regtmento a. 
disposição que autor:ze a Mesa a assim .proceder . 

O SR. l-IEJNRIQUE !DoDSW.oRTH: -- Espunglr o discurso de todos os termo .. 
anti-regimentaes ,é que é d-o Regimentu . 

O SR. NICANoR NASCIMEJNTo: - :Si a final idade inteira do discurso fôr 
prejudicial, anti-regimenta;!, lesiva aos altos foteresses d:a NaçiW. 

o SR . ADoLPHo BERGAMINI: - .A:hi a t:xorbitancia. 
O SR. NICA.NoR NASCIMEJNTO: - ... o d.is.0urso cnão .poderá se.r 1publlcado, 

poiique a 'Mesa ·re.presenta a m atoria e esta não o pôde quel'er. 
Sr. P •resi<lente, é da ·historia dos Patilaffile'I1tos de todos os 1puvos cult<>s .. , 
o SR . ADoLPHo BIDROAMINI: - Mas :não é do !Brasil.· .. 
o SR. NICANOR NASCIMEJNTO: - . . . e·a •r espeito poderei trazer fa~·ta d·~·

cumentação mostrando que todas as vezes que uma oração ·pôde provoe-.i1· a. 
gmmra, ·entre duas nações, IJJ>O•r a;lt•a convenien<:ia do Estado, é supvrimida dos 
Awnaes da !Casa em que fôr proferida. iE' a >liçãe da Fra nça, da Ingla,terra, 
da -Itailla e da A1l'emanhai. 

O SR . AooLPHo J3ERGAMINI: - Mas. não é do Brasil. 
O Sn. NICANoR iNASCIMENrrto: - A nossa lei .tem que ser e ntendida ·de ac-

cô:rdo com a mentai1idaide dos .povos de regimens s e1m e·lhan:tes aos nossos . Nõs 
não creaimos uma civilizaçã.o mura.da, isolaida das o·utnrn . Somos de fo.rma,~<io 
coeva .•. 

O SR . HEURIQUE DooswoRTH: - Então, ·é jii,s constitiienclio e não jns cons -
titiito. 

o SR. NICANOR NAscIMENTo: - o nobre .col.Jega r.e.pita os tel,<!OS <lo Re-
gimento, ,porque não ·DS te•niho de memoria. 

O S8 . HENRIQUE DonswoRTH: - "Ex•pm'gar dos debates os termos a:nti-re-
gime ntaes . . ' " 

O SR. NICANoR NASCIMEN'l\O: - Proclamar -a revo1ução dentro da Ca-
mara ... 

o 'S•R. HEuRIQUE DooswoRTH: - Não .p11oclamaram a revolução . 
o SrL N°ICANOR NASCIMENTO: - ... é rteTmo anti-regime ntal. 
O SR. AZEJVEDo LIMA: - A segunda Duma russa 1permLttia que os disc'llr-

&"Os dos l·evoludonarios, não sô fossem prO\feridos, mas a inda publicados e 
larg>a.mente divu1gados. Isso no tempo da autocracia do Czar! 

O .SR. NIOANO·R :NASCIMJENTo: - ID os Deputados eram presos á !POrta e 
levados .para a for.taleza de Kronstadt. 

O iSR. A'2lEIVlano LIMA: - Porque esse era o regímen de ~á. e o nosso deve 
ser o da puhHcidade a;mpla. 

O .SR. NICANOR NAsCIMElNTo: - O exemplo a presentado por V. Ex., nesse 
caso é contraproducente . 

· Mais, Sr. Presidente, as pa lavra:s, .aUás solbrias, do eminente Deputado 
.pelo Districto Federai!, rela tivas ao .Sr . 'M'.ar-Lo Julio dos Santo.s, conteem 
d uas rupreciaçõea ou affirmações - uma é these, a outra, hypothese a dis -
cutir: uma é a doutrina, a outra, o facto. 

Em primeiro lugar, não tenho, neste momento, elementos ne inforrn a-
~ão sufJ'icientes para deda:rar si ha >OU não m andado de captura ·contra o in-
tendente !M:aric Julio do's .Satnos. IPrometto a .S. Ex., entretanto, segunda-

\ 
\ 
\ 
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d'eira - sendo isto possivel - trazer a explicação nitida e completa, do feito, 
no que se relativa á materia de facto. 

0 8'1·r .A>Do·LPHO BERGAMINI: - ~gradecerei a V. ·EX. 
o 1SR. NICANOR NASCIMENTO : -'-,- No ,ponto de vista jur idico, perguntarei a 

s. Ex. mesmo em que .artigo da Constituição esM. estalbelecida a irnmunidade 
do& i.ntende.ntes? Nã:o contheço esse texto. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: ---,- De so.r:te que se Pôde •suffocar a autonomia 
de um munidpio e de um Eostado pr<.mdend.o os ·:membros da.s .res.pectivas as " 
semlbléas . 

o. SR. NIPANOR NASCIMENTO: - A ;pergun.ta é essa: si lha a lgum artigo 
da Constituição - c omo ha o art. 20, relativo aios De.putados - qu e a;sseglÍrn 
a imrnunidade dos intendentes, que são méros fu.nccionarios administrativos, 
!(Jrovisorios. 

Assim, o que é .preciso saiber é si 'ha um artigo da iCo.nstituição., artigo, de 
~e.gulament:o, .artigo de lei, si iha algum dispositivo .feàeral que asse•guTe a 
.immunidade dos intendentes. Si não 1ha ariUgo de lei que assegure a immuin-
dooe dos intendentes . . ,. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Ellla decorre da .garanti(!, á a:utoil'omia do 
mu:µicipfo, Jiorq·ue, .preso~s, um a um, os mem,bros dessa autonomia - e e1La 
se manifesta iprecisamenrte ,pela electivi!àade - rpresos, u m a um, sup.p.rime-
se por comp·leto o· municiipio. 

O ,SR. ANTONIO CAIU.os: - Para o .caso, é 1preciso lei exipressa. 
O SR. NrCANoR /NAscrMENro: - O nobre colle ga não poderá negar rque o 

disrpo.sitivo >Constitucion~ rque dá ao Deputado o .privilegio de não· ser ipreso 
durante a 1egiSlrutura, é urna excep\}ão ao regimen geral da ;Constituição. 

Ora, os ,p.riV'i legios ::,>ó pode m ser ad1nüttidos strictu juris, s ó 'Podem ser 
1nterpretru:l.o·s ipelas .pala,vras .precisas e taxativas, iporque são .e)Gcepções á 
rtheoria geral do Direito. 

O SR. AlloLPito BElRqAMINI: - E V . Ex . . podia co·nclu ir que, si e'sse pre-
dicamento é violruào, ·pois que se não permitte ~ divulgação das .palavras e 
actos do·s Deput.ados e l:jenadores, PO·r maioria de razões deve ser o do inten-
dente. 

o -SR. NrCANoR NAsCIMENro: - .Tá S . Ex . foge da questão. O intendente 
não item esse predlcam11nrto, e:;,sa garantia dooa J)e.la C'o1nstituição da Repu-
blicai, nem :Pela '.Lei Or~anica do D~stricto Feàeral. 

O SR. ADoLPHoo BmaÇAMINI : - rSi o Deputado tem immunidade para di-
v ulgar suas opiniões e .palavras arnp.Ja1mente, uma vez que se o arrnordaça, a 
um intendente co·m maioria de razões. 

O 1SR. rN':tcANoR NASCfMElNTo: - .Só .por ·deducçáo ou inducção muito remota 
é que S. Ex. est!tbeelce esse ipriv:idergfo para os intendentes . 

.O SR. ANTO•NIO OARrps: - C'ontra todas a,s regras da hermeneutica. 
IO S.K. NIOAN>OR NASQIMEN'.l'o: - Contra todas as regras ide inrtenpretaçãio; 

e não é pos.sivel a irntenpre.t:ação cxtensirva nem mesmo a comprehensiva, em 
se tratando de p ri viJ.egiQ, que é m.ateria excep·cional. :Ha mesmo muitas l e-
gislações que estabelecE\m uma grande limitação a essas immunida<'.tes do 
Deputad·o . Entre ellas, '.flai a a.merã.cana: o iDeputado, na Arrnerica do Norte, 
:Póde ser preso·; s ó não póde ser preso no transito de s ua casa ,para, o Con-
gresso e dura nte a leg!i'jlaitura; m as, si, no interregno, elle acaso pratica: um 
crime e é apa.nhado n a flaigran.cia desse crime, é im.rne diata mente detido, o 
que succede tambem e.n.tre nõs, .s i o crime é inaifiançavel . 

Vê, portanto, o emir1ente collega que se trata de uma excép1~ão, conc11cio· 
nada e esta só póde ser entendida p elos .seus termos expre'ssos e estrictos. 

D eciar.o, .Sr. Preside\lte, que entendo que o Poder Executiv-0 deve exercer. 
1l. faculdMl.e <lu .Jirenl'.ier um Intendente com n mais absoluta cautela , corn o 
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mais 01bsoluto respeito 1pela autonomia do Municipio, mas tem que medir entre-
ª gravida.de da 'necessida-0.e de effectuar uma p;risão dessa ordem e o res-
peito .da auto.no·mia do municié!J·io, de maneira que não vá collocar a a utonpmiLi. 
deste acima dos i.nrteresses gen1.es da Nação, quando elles são patentes ma·-
nifestam-se de modo ex:presso . 

O 1SR . .AIDoLPHo BERGAMINI: - Não 1con1heço interes'se mais vital de uma 
Nação democratica dio que a autonom1a do municipio. 

o ISR., NICANOI\ NASCIMENTO: - Ha a ordem ·PUbUca, condição de rtodos 03 
direitos. 

O 1SR. ADOILPHo lBERGAMINI: - Desde que se ·póde vrender um, 'Podem-se 
;prende.r ,toc'Jlos .. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO: - A ar,gumentar assi.xn, desde que não foi 
p11'blicaido um discurso, a.manhã pôde-se faZ& o mesmo com todo:. .. .. 

.o SR. ADoLPHO BERGAMINI: - IDsrtlá claro. 
O 1SR. NICANOR NASCIMENTO: - ... se ahegarmo·s .a um estado de perfeita 

loucura. 
O SR. ADOLPHo BIERGAMINI: - Olhe que não estMnos muito longe della . 
o .SR. ANTONIO CARLOS: - Do . lado daquelles .que fazem OP!l;lOSição. ao. 

GoveTno, aqui na Camara. 
O SR. ill'RiANOisco iP.r;nxoTo-: - Opposição rviolenta e inconveniente. 
O SR. 'N'l:OANoR N>1.SOIMENT0: - Sr. Presó.dente, não estou e;creditando 

mesmo que .haja ama o·rdecrn de captura vara 1que o intendente :Miario Julio 
dos Santos sej~ -recolrudo ás prisâe,s do Estado. ·EvidentemeI!Jte, o que houve 
foi um convite a S. Ex. vara. ·que fusse ... 

o :SR . HENRIQUE DoDSWORTH; ....,.. !A! ca-pella ... 
o SR. NIOANOR NASCIMENTO: - . . . :á Policia fazer as decla.rações - ne-

cessarias, em iUJIIl momento como o a.ctual convi.té a que está s ujeito ~ 
·qualquer de nós, Deiputados, e vairios teem ido já á Fo1icia 'para fazer de-
clairações . 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI; - ·oomo De-putado, nãio irei, nunc~. 
o ISR. NICANOR NASCIMElN'l'O: - Eu obedecerei á lei 1sem~re . A 1proV<Jsito, 

devo referi'r que distinoto co-1lega nosso, 'º Sr. Azeve<lo Lima, 1é frequente á 
Policia. e llâ. sempre foi trata.do com cairinho excep.cional pelo illusü·e Mare-
chal !Chefe de iPolicia. 

O 'SR. Azl!lVEDo LIMA: -- E' verdade, e 'sou ar isso exicessivaime.nte reco-
, nhecido. 

o 'SR. NICANOR NASCIMjEJNTO; - .A,pezar de ter tido o voto de s. Ex .. do 
S.!. J\raripe, e de quasi todos os funcclonarios da '.Policia, o nobre cGllega 
não está rep•resentando, neste m -omento, o ma.i1;dato imperativo -que dér.am 
esses home.11s que o distinguiram c·om o seu voto, e foram numeroaos, foram 
centenas. · 

O SR. HENRIQUE Donswo·RTH: - E' o caso de V. Ex. os tl'.'an s<f·erir para o 
1° distric't:G . .. 

O SR. NICA.NoR NASCIMENTO: - Com o mailo1r .r>razer. Com a maior ra-
pidez. Como se vê, estou documentando que, de facto, esse·s illustres c ida. 
dãos todos, ique votaram T\O illustre Deputado por São <OhiristovãG, deverla.rn 
,ser eleitores da Glnria, 'porque, neste insta nte, quem lhe's está representando 
o pensa;mento, traiduz:indo os sentimentos mais intimes e ·profundos de amor 
á -ordem ;pu'bhca, ê o Deputado ·pelo 1° districto, que não rteve esses votos. 

o SR. ANTONIO CARWS; - Assim como . da O<pinião da IC!amara Federa.'!. 
o 1SR. NICANOR NASCIMENTO: A'ssim como da Capital Federal, .não tenho 

duvida . 
Ü SR. AJ,BERICO DE MORAEfl: 
0 ,Sr.. A.DOLP.HO BERGAM!NI: 

O leacier 1p6de fallair pela Capital Federal. 
Isso agora é mais sério. 
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O .SR. NrCANOR NASCIMEN'.l'o: - Eu ,posso, porque q, minha votaçãio !oi 
.e:x;pressiva, apeza.r da minha declaração pere·mJPtoria de que aipoiava o Go-
verno e aipeza.r de naa ter querido se·r si+sitentado 'Pek• Governo, que a outros 
deu aipoio .necessario. Apoiei a essas autoridades, cujo mer.ito conheço, apemir 
. de iterem votado nos adver'sarios . 

10 ISR. ADOLPHO BEJROAMINI: - Não são todas do Governo. 
O .SR.. NICANOR NASOI:MJO::N1'0: - Quasi todas votaram no.s meus adversaria•. 
Quaintos suwlentes, ·quant<o-s guarpas-dV:is estiveram_já OJ!Jsposiçãlo Ide 

V. Ex. para ajuda.J-o ? 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - A' minha dispo'sição, nunca tive nenhum. 
O 1SR. NIOA.NoR NiA.SCIMEJNTO: - A' disposição do meu eminente ·amigo, 

Sr. Azevedo Lirrna, sempr e esteve, por exem·plo., o Sr. Via.nna, •C'he.fe geral 
dos guardas, recebendo de S. Ex. todas a·s indicações, servindo-o em todos os 
favores de ordem ;pessoal. 

o 1SR. AzEvEDo LIMA: Não apoiado. 
O SR. ANTONIO CARr,os: - F<ntão, .foram eUes os eleito's pelo Governo·? 
O 'SR. iNroANoR NASCIMENTO: - Pelos· seus propriüs meritos, naJtural-

mente, mas os votos, eu os estou nomeandõ, são dos amigos do Gov.erno, dos 
seui; agentes . 

. o 1SR. AZEVElDO LIMA: - E' irnfundada a ionforunaç.ão de V. Ex. '° SR. NICAN'OR NASCIMl;JNTO: -·- Ainda hoje, V. Ex. tem todos os guardas 
e commissarios de São Ohristovão. 

O SR . .AzEvEDo LIMA: - São .todos meus amigos, e estou certo de que 
sel'á muito d.ifficil ir paPa lá qualquer .commissario que não seja meu amigo ... 

O SR. NrCANOR NAs~:IMENTo: - O meu nobre •college., Sr. Ad:olpho· Ber-
gamini, a quem tributo a maior estima e admiração, estaJbeleceu, ·Com habi-
lidade, uma fo.rmula realmente admkavel. 

IO SR. ADOLPHO BEJRGflMINI: - Não .po'sso ter a habilidade de V. Ex. 
o SR. NICANOR iNAS<::IMENTO: - Maior, inuito· maior. De um lado, está 

a voz independente e valíüsa do eminente collega, exprimindo-se s•emp1·e eom 
li'berdalde e e'.egancia .. . 

O SR. ADoLPHo BluRG,AMIWI: - iBondade de V. Ex. 
iO SR. NrcANOR .NASCIMENTO: - ... manifestandc. suas ai;wir'ações de au-

tonomia, grifos demagogkos pela liberdade publica., de überdade de ip•alavra, 
!"Soas.mos solbre a .Jiberdetde fie imorensa.; e, de 01.1h·o lado, es·tá o not>re c l-
<ladão Sr. 'Edgard Roméro, meu prezado amigo, tão di'stincto quanto S. Ex., 
e q11e nií,o sahe do ,gabinete do .Sr . . Clhefe de Polioia . 

o SR. ADOLPHO BERG,IMINI: - Não é de admirar: eu proprio vou ªº ge.-
bi'nete de S. Ex. 

O .SR. 'NICANOR N.Asc~M.ElNTO: - De modo que tod0s os seus am}gos ·sao 
.conservados nas suas po~Jções por intennedio do Sr. Edgar d Roméro. 

O SR. ADoLPHo BEm.a4MINI: - V . Ex . sabe que o meu irmão, Dr . Odim 
11-óes, estâ sus:Penso· :POr tempo mcteterminado. J>or ahi se vê que o Go~ 

verno é .intolerante. 
O SR. iN'IOANOR NASCfMENTo: - Não ·sei a causa deste acto admlnistra-

fivo, naturalmerute de.corrrente de motivos de administração . O Governo nao 
ê intoler.ante . E" quasi com.placente, de uma ducti'bilidade extraord.inaria. 
iP()l'que, si neste mome ntÇ> ha o e.moir aos a;pplausos da reportagem política. 
ha o eruthusiasmo dos '.l'e\Jricitantes, do·s grup05 ~xaltrul·os ... 

O SR. AJDoLPr-ro BElRGAMINI: - Devo dizer a V. Ex .' que o amor a po·pu-
aaridade é o mesmo que flU tirnha em 19·21, quando defendia consciente e de-
li:berada:mente, espontanei:y e Jl'uperio1'mente, a candide,,tura do Sr. Bernardes 
á presoidencia da :Republipe.. 
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o rSR . ANTONIO CAR!Jos: - Foi <pena que nã-0 tivesse con.tlnuado nessa 
attitud<.. 

o Sa· NICANO•R NASCIMENTO: - A PNVa de qu e e~~ª popula ridade de que 
fallam cer tas gazeta:s € falsa, n ada vale, porque é passageira, é que, s uste.n-
tando a candkl.aitura do .Sr. '8ernardes . .. 

O S1i . ADoLPHo iBERGAMINI: - Mas isso n ão é tão transcendental que nll.o 
coonprehendamoe. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - ... c ont.ra a o,plnião allucinada, foi o 
nobre Deputado e leito POT 10 .·000 votos e -0 •no·bre Deputado rSr. Azevedo Lima 
por .9 . 0-00. 

G SR. AZElVEDO LIMA: - 9 . 600 e tamtos . 
O SR. NrOANO.R NASOIMENToo: - .eiS. !EEx; tiveram tão grande votaç.a,o , 

sendo !francam ente bernardis tas. 
O SR . .ADoLPHo J3ERGAMINI: - Não ~e esqueça V. Ex. de que, antes, eu 

fôra reeleito i.nte nde nte municiJpal. 
Q SR. NICANOR NASOIMENTO: - o eminente collega S.r. Vicente Plragipe 

f.oi eleito e I>roclamado iDeputad:o, e, sendo igua lmente bernardista, teve ·vo· 
tação no:ta.vel, como merece . 

O SR. ANTONIO GARUos : - Signa l de que a s ua candidatura era .popular. 
O SR. NIOANoR iNASCIMEN'ro: - Eu, que n ão 'soUcite i um só voto do Go-

verno, pois que ·havia outros candidatos que necessitavam ma is de vote.çao, 
dec1arei publicamente flue .não queria essa votação e que o (}()lverno poaeria. 
distrtbuil-a aos {landidatos que della n ecessitassem, !f•ui larga m ente votado. 
O Sr. Betlhencourt Fi1ho trouxe oito m il e t antos voto.s; de modo que el!&• 
~)opularidade •que 'se arrogam os inimigos do Governo é meraimente :l'tctl{lla, 
:porque, quando tivermos de ex.primil-a pela realidade dos votos, ella deixa d e, 
existir para elles e a;>ende !flara nôs . 

O ·SR. ALBERICo DE MoRAFJ.'l: - E sta parte do discurso de V . Ex. l'lão e~ta 
,presa á these que o.ra se discu te . 
·- o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Ora, \Sr. P1·esi<le.nte, ·como V. Ex . vê, está 

completa a demonstração de que não 'hia essa impopularidade do·s a migos do 
Governo . Ao contrario, demos a prova cabal de uma• grande popularidade. 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Foram eleitos em primeiro legar. 
O Sn. AooL?Ho BERGAMrNr: - Foram eleitos e tiveram bõa coUoc'il.cão, 

porque tinlham valor ,proprio, modestia á parte. 
O SR. NrOANOR N.NSClMElNTO: - l\II:as si houvesse im,po,pula.rlrlade. t c>:ia -

mos ;perdido isso, :pelo nos'so c ontacto i·nfeccioso {lOm o Gove1,no, s i o que 
VV . iIDEx. pTocla;mam fosse v erdadeiro . 

<) SR. l>.!DOLPHo !BEJRGAMINI: - · Foram eleitos, apesar da imr.iopula ride.de. 
O rSR. HENRIQUE DoDSWORTH: - O ora.dor sabe ;perfeitamente q ue o G•1-

verno, na poliüca do Districto F eder al , é voto em separado. (Núo apoi<làos). 
O Gçv<,rno não i-n1'lu e. 

o SR. ANTONIO CARDOS: - In!l'lue. :!TI' só querer. 
o SR. HENRIQUE DODOW•ORTH: - "D' •Só que.re-r", rpara dar o escando.lo 

do .Senado . E o oTa<lor não pôde fazer n. apologia da intervenção do Gof>verno 
na <politice, do '.Di'stricto ~edera'I. . 

O SR. N'EOANOR NAscIMElNl'O : - Eu não disse n ada disso. Nunca pedi tal 
interven çã,o a o Governo em eleição. 

O SR. HEINRIQUEJ DoDSWORTH: - V. Ex. decla ra que os nobres De1}utados 
foram ele itos .porque eram governistas . . . 

O SR. NIOANOR NASCIMEN'J.10: - V. E x . l abora num equivoco. Eu dizia q,ue 
SS. EEx. tiveram vOltos do C':r0verno e que não e st avaim re presentando hole 
esses v-0to.s, estavam violando o m a-ndat-0 com que ·o.s enviaran:n para a qui. 
Não é a these ,que V. Ex. sul:'tenta.. 



( 

1 

\ 

186 -

Eu não sustento a intervenção do Governo na ;politica do Distri·cto Fe-
deral. A politica do Thstricto apoia o Governo, iporque é honesto e rpatriot't. 

O SR. HENRlQUE DonswoRTH: - Eu declaro franca.mente que o Govern.,, 
.na poHtica do Distri'cto Federal. ·é 'Voto em esriarado·. E quando o Governo 
quer irutervir, dlá-se o escandalo que se deu .no :Se.nado, onde, CQIIIlO V. Elx. 
saibe, até 'Senadores foram desfeiteados ás portas daquella ·casa do Congresso . 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Eu apenas se~ que essa act'firmação do no-
bre collega é ser e dia. 

<O 1SR. HENRIQUE Do:oswoRTH: - V. Ex . eetá d'azendo litteratura , um fo. 
lhetim br.ilihainte, com muhl:a elegancia e graça, ffi'as nãio está encarando os 
factos .que se p·ro.p02l estudar. 

O :SR. NICAN'OR NASCIMENTO·: - Sr. Presidente, ha cerca de 15 an.no..:, que 
ven'ho para esta Camaira, eleito quasi sem·p1r e ·contJ:a e,, vontade do g'O·verno, 

EJ 'só de uma vez não consegui entrar aqui, porque o "Benemerito" enten<leu 
que ·os interesses publicas exi1gim a minha suppressão dia ~ara, como ago~·a 

se ' diz •que exigem a Lsurp.piressão dos diecursos . 
Corno V. Ex. vê, Sr. Presidente, as limitações das i.nconveniencias tee;n 

antecedencia.s notaveis. Na.quella &poca .não foi s u:prprimido um discurno. !lla's 
uma série de discursos . 

o SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Foi :supprimido um Deputado·. 
1() 'SR. NrcANOR NASClCMENTO: - !Perfeitamente, foi suv-primido um Depn-

tado, se não na sua integridade physica, um pouco na sua integridade patri-
mo.nia.J. JiJ naquella occasião nã.o >havia surtos de de'sordem como ago.ra, não 
tiavia a necessidade imperinsa de manter erga omnes a ordem publica. 

Não h avia im:petos 1e for~. como agora, que es'tivessem exigindo uma r11-
pressão segura e exem,p;lar. 

!Mercê de Deus, ISr. Presidente, o debaite teve de derivar para esse tom 
mai's 0.grada'Vel aos Srs , Deputados, tiramdo-ilhe aquelle feitio tra.gi·co e t e-
titico que !Poderia im,<pr:essi·onar e que !formaric ,a can·ain.ca aos dis~urso!3 

sensaciônaes. O illustre intendente, .Sr. Maria Julio dos 1Santos, quando mui-
to 1f.oi convidado muito codezmente a dar esclarecimentos· e aterro.rirodo pelíl 
convite do Governo, estará ausente, em :f'éria.s . . 

O '8R. ANTONIO CARt,os: - E o Con'se~ho funcC'ionando ·com a mais abs>l· 
luta regularidade. 

O SR . NICANOR N.Asc~MEN'.!10: - . . . e, o 'que ·é mais, o Consel•ho continuará 
funccionamdo oom liberqa.de, apo1a1ndo, decididamente, com'P'letamente, o Pre-
feiito do Di·stricto Federal, que é completamente so.Jidario com o P resid<mte 
Bernardes. 

O 1SR. HENRIQU'El Do11swoRTH: - Que, aUás, merece todo o apoio. 
O :S'R. NICANOR NASCIMENTO: - /'I'hl ·ê a .gravidade do momento, que h<i ne-

cessidade da conj-uncção de todas as !forças politicas e eleitores para a.polar o 
Gover:no . 

o :SR. RAUL SA: - ®' um acto de 1;;yner.gia da politica. do Distrieto Fe-
deral. '° >SR. NIOANOR NASG!MENTO: ~ E' um a cto de syne·rgia da Polit.ica do 
Di'stricto Federal, como bem diz o nobre Depute.do, e é estran'havel 11ue hO· 
mens ifoa:tes e de valor, j:omo os nobres iDeputla<tos., della s e aflastem. 

Eu me comJ>romettq, J>Ods, .Sr. Presidente, a trazer a S. Ex. a h·a-.,-
quiDidade vara 'º íJ.lustre intendente ... 

0 SR . ADo·LPHO BERGAMINI: Oxalá! 
o 1SR. NrCANOR NASCiiJ.íEN1'o : - . . . e tirar-lhe o duende da frente, afim •fo 

não continuar aipav ora.do. 
-O SR . .&noLPHO E!ElRGAMINr : - Não está rupa.vorad~ . V. Ex. com.p.r~henae 

crue a. " ge1acleira " do Sr , Carlos Reis não é agradavel a ninguem. 
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O SR. NrCA.NOR lNlASCIMENTO': - O 'Sr. Carlos Reis, como V. Ex. de alta 
cortezia, . não tem a utoridade sobre a gela<leira; pelo regulamento da policia, 
o 8'r . Carlos Reis 'é da -4ª delegacia, ,15overna o's depositos do anti.go Corpo de 
Investigação e Segurança. 

o ·SR . .ADOLPHO SEROAMINI: - V .. Ex. d eseja11i:a t er e.em conl'.)S d e l''êis 
quantos chri:stãos 1á estão? 

O ISR. N!lidANoR NASCIMENTO: - Não acceitaria, 1porque ficaria pauperrimo; 
e mesmo não s ei s i todos elles 1são christãos. •Será um caso a apura!, pela 
e:ichi>biQão dds documeDJtos, de lbap:tismo, de ·pratica c•onstante .de religião e 
muitos outros actos. 

O SR. ADoLPHo BElRGAMINI: - Ha alli aroé homens apanhando 1bolos dados 
por outros homens. 

IO SR. NIOA.NOR iNASCIM:EiNTo: - 1Ha cousas .peO'res; :tia homens que .teem . 
apamihado bolos dados por senhoras. (Riso).. 

iNão íha nos ca)sos novos e:llega<los {Pelo nobre Deputado, gravidade u l -
guma . O 'Sr . Mar.iJo JuUo do•s 1S.antos po,derá deixarº' elixi·r parego.rico ... 

Sr. 'Presi'denrte, .penso ter esclarecido COl!Il!Pletarrnente que 1não ha essa 
espada de DamoClles alçadia sobre a caibeça do dist1no1Jo SI.'. Mario J1Ulio dos 
Santos. Já o <lemonstrei logtce..mente e es,perp -demonstrar por documentos . .na 
proxima segunda-feira, s i p.ossivel, .qu e esse estimavel Intendente .~ apenas 
victima dos seu,s ,p;roprios l.'eeeios·.. . ' 

O SP. . .A!>oLPHo BElRGAMINr : - Não é verdade. 
O SR.. NICA.NO'R N\<\sCIMElNTO: - ... pois que nenhuma aiutoridade do Go-

verno está coa,gi'!lido a iS. Ex. 
Isso se ,paitenteia á evidencia. 
iEllra o que t iniha a dizt.>r. (Muito bem; mwitc> bem. O orador -é citm.pri-

mentado). 

O Sr.Adolpho Bergaminh ;(para umia ea:plicação pes.soal) - ·Sr. Presi-
dente, 0 que se vem fazendo, no que oon.cerne á suppressãe> dos debates paT-
·1amentares ao conhecimento do publico, no momento presente, não encon-
tra símile, e m qua1quer outra época do !l'losso vaiz e contraria, po·r oampleto, 
as nossas tradições d e libe·rdade. 

Basta, Sr. J>restdente, .que eu recorde a V. ·Ex. que, no <passa'lio Tegimen 
encontramos <.>s exem·plos mais frisantes e mais eloquentes do Tespeito tribu-
tado a o Parla;m.ento Naciona~ . 

.A!code-me á. m emoria um discurso do grande F erreira Vianna, profertdo 
em plena M onanfüia, discUTSClf que vi•tu,perava o Imperador e que logrou pu-
lblicidad;, immP-diata, no <lia seguinte áquelle em que foi p;rcmu.nciado . 

Tambem n:a Monarchia, iJ !Padre João Manoel, .concluiu uma oração his-
torie.a dando um viva á. Republica e a n ação inteira teve delle conhecimen-
to, pela mais aimp1a publicidade, no dia seguinte . 

J á no -Yegimen democratico, em franca revo1ta de ·6 .de Setembro, lem-
hro-me, entr€: outros , do discurso proferi<lo pe1o gramde ju-rista e professor 
de direito, c'Ujo nome declino c om rprofunde> respeito e grande prazer, desse 
brns,; leir"J que se chama Ben edicto V allruifü·es, um <los nomes m a is acatados 
nos nossos meios juridicos ... 

o SR. NIOANOR NASCIMENTO·: - A1>0taóo; muito bem. 
o SH. ALBERICO DE MORAElS: ~ Como vv. EEx ' estão de accordo ... 
O SR. A.DoLPBio '.BEROAMINI: - N esse discm·so protes tou o meu emLnente 

mestre contra o morticinio que se "'fie..zia no !Paraná ·e sua oração foi integral-
mente publicada não s ó no orgão offücial como em toda a imprensa. da Re-
publica. 
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Ha mais, Sr. Presidente: ninguem t erá excedido, om vehemencia, ao ta-
1e.ntoso compaitricio nosso, Epitaicio Pessôa, orador Lnflamado co•ntnt Flarja,. 
no; e todas as s uas orações brilhantes tinham aimpla e completa divulga-
ção na. imprenEa. E assim foi sempre. 

Não levaremos o nosso exaggero ao ponto de dizer que o motim de São 
Paulo, que as i·ebe:11ões que se mur:muraan, e de que nos dão noticia 0 s ru-
mores ou commentarios, pois, que a Nação inteira não sabe ao certo, o quo 
se passa, avultem em g.ravLdade, sejaim mais se.rios do que a revo.Jução de 6 
de Se1.~.mbro, 

Taes discursos, entretanto, eram divulgados pela imprensa diarla, por-
quti nã,o se pofüa, de modo. nenhum, attenta.r contrai a ultima li.bercl-ade que 
restava, que era a do 'Pode.:r Legislativo. 

Pergunt.:i, Sr, Presidente: qual uma da.s pedras angulares do no~so ro-
.g\men? Não é a representação das minorias? 

Si prevalece a doutrina, agora ·esposada po1· V. 1Ex., de que á Mesa i n-
cumbe J. faculdade de supprimir os discursos que na sua alta sabe{!O!'Ü\ ella 
en:ender que são subversivos ou i·nconvenientes, não ' devendo, assim, chegar 
a') conhecimento do eleitorado brasileiro, onde f icará a efficiencia da r epre-
sentação das minor!ii.s? Como· poderão ellas desempenhar a sua ve rdadeira, 
constitucior.al e democratica funcção? Como tornar conhecida do paiz intei-
ro a sua acção? 

o Sa . NlC-~NN~ NASCIMENTO : - Fazendo como O• Sr. Azevedo Lima. . 
O .SR . AnoLPHO 
0 S;t. NICANOR 

Diario Official. 

BERGAMINI: - o qu,e? . 
1[AsC'.!MENTO: - Publicando seu -discurso, que estâ. 210 

O SR. AnoLPHo l:/ERGAMINI: - V. Ex. sa:be que dous dos discursos do 
Sr. Azevedo Lima n~ foram publicaidos, como não foi um meu. E . a publica-
ção não é unicamente a do Di,a;rio do Congresso mas da imprensa li'Vremente. 

O SR. NICANOR lji'ASCIMENTO: - .Tá vê V . Ex . que n ão ha suppress!lo 
a:bsoluta, ha apenas jlm condicionamento do direito d 0, D eputa.do 

O SR. AnoLPHo ::BERGAMINI: - Não admitto condicio.n.a:mento de esPecie 
álguma. Ã Constituiç~o não >0ppoz ltmitação alguma ao. direito do D eputado. 
;r,~:antido ou applaudid.o o principio de que a Mesa pôde julgar de nossas ora-
ções, proferi•das no r~cinto, não sei onde ella possa esbarrar. 

o SR. NICANQR NASCIMEJNTO: - V . :Ex., então, não a.dmitte. o Regimen-
to na parte ·que diz ÇJ.Ue a Mesa pôde supprimir as partes inconvenienes do 
discurso de um De~u~do. 

O SR. ADoLPHo IjERGAMINI: - O Regímen to não diz assim : V. Ex . nau 
me poderá mostrar o dispositivo em que se funda ... 

Sr. Presidente, o proprio Sr. Nicanor Nasciment01 t em a certeza de que 
a verdadeira interprElt ação regimental é a qu e diz a Mesa da Cama.ra dos 
Deputados, de que S. Ex. fez parte, quando patriotica.mente o nobre Depu-
tado examinou os acfos do governo de então . N Q ardor do debate proferiu 
termos incisivos e fortes, alguns talvez od'fensivos da honra. individual do 
cidadão, que então detinha o !Poder Ex-ecut1vc>. 

Relevará, pois, qpe 'lhe di:ga, se-m ·nenhum intuito de melindre pessoal. 
sem n enhuma desatt~nç:ão, que como Deputaido, não me submetto a 0 jul-
gamento da Mesa ne~n de q~alquer uutro collega, por m ais que p essoalmen-
te me mereça. 

O Deputado ·só ppde ser julgado, pelas suas acções, palav-r as e votos í\V 

desempenho d 0 mand\!lto - e para isso é que tem immunidades pela Consti-
t lição - -por um unico e soberano juiz, que é o que vae decidir, approvando 
ou condemn:l:ndo nos,sa attitude nesta Casa; .o unico e sob~rano ju iz, cuja 
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liecisão irI'ecorrivel: 0 ·povo brasileiro; cuja vontade se exprime nas u rna:;. 
no mc,mento opportuno e constitucional para. julgar-néiM. 

Nenhum dos representantes da n aç.ão, no exerdcio do manda to, fica á 
mercê da e ondescendencia ou d 0 criterio de quem quer q'lle seja: trata-se U<> 
um cifladão, um Deputado, um Preside·nte de Ca·mara, uma mesa directora. 
dos trabalihos da assembléa a que pert~mce. 

Por isso, Urando çi ·caracter pessoal que se lhe possa attribuir, decla1" 
a V . Ex., m ·ui francamente, que entendo que V. Ex., se· me diz que não. 
tem meios praticos para compellir um jornal a pubUcar Os nos sos discurso;;i,, 
deveria , pelo m€'Ilos, doer-se, melindrar-se, tnagoar-f:!e i;>ur todos nõs peiu. 
que o Poder ffilxeCJUtiyo, por meio dos seus ag•mtes, faz, sobrepondo-se á au• 
toridade, á dignidade e 'ª independencia da Camara do.;; D eputados. (Mui-
to bem; ?nwi:t-o bem.). 

SESSÃO DE '2 5 DE AGOSTO 

Votac;!io do requerimento n . 9, d·e 1924, do Sr. Magalhães de Almeida, 
pedindo a publkação de um discurso do Sr. Almirante Alexandrino de A.len-
cm (diSC1Lssão imioa). 

A1pprnva.do o seguinte 

REQUERIMENTO 

N. 9 - 19.~4 

Requeiro 1que fiquem constando dos Annaes da Camara as pa1av1'as prtJ;--
fer i<las pelo Sr . AlmirMlte Alexandrino de Aiencar, ·Ministro da Marinha, por-
occasião de sua visita a o •couraçado Minas Geraes, palavras ·que constituem, 
um alto ensimunento e demonstram patriotismo digno. ue ser imitado. 

Sala das sessões, 21 de Agosto de 192'4 . - J . M:a.oalhiies die A'&nieidc,. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O REQUERIMENTO SUPRA 

"A' esquadra - A minha visita tem por fibi 1tgradecer em nome do Go-
verno os grandes serviços prestados pela E squadra, P,esde o a lmirante até· 
o ultimo grumete nos acontecimentos •de S. Paulo. · 

O velho c h efe - na phrase do Almirante T effé - vem felicitar os seus 
filhos espirituaes, pelo brilho com .que mantiveram o nome da Marinha, um· 
uma linha impeccavel de bravura e lealdade, honrando assim os nossos an-
tepassados. Os homens do m ar, como as suas onda s, que se debruçam e bei-
jam em 01ndulações successivas ás nossas for.mosas praias, devem af.firmar, 
com o sacrlficio d e suas vidas e éonservação {lo nos:so bello e grandioso ter-
ritorio . 

As mari11.has de guerra e mer"Cate, m:idas., pelo m esmo pensamento, 
te.em nos lan.·,gos horizontes .que a.tr:{vessam, a visãJo de um Brasil t ão fClt' t e e 
rico como .os mais a diantado.;; paizes do mundo. 

PTecisamos nos civilizar de uma vez, para ,que não tenhamos mais lutas· 
pelas arma s, ~mtre ivm ã os, em busca d e posições politi-cas tão fóra üos ·m c' t· 
iles da proflssão milita r . Dew~mos seguir Os exemplos das nações civiliz>:1.das, 
l'Omo os E stados Unidos, Inglaterra e Fran ça q u e, com exerc!tos e marinhas· 
poderos os, assis tem as revir.a.vc-ltas politicas mais ·radicaes, sem. uma mani-· 
festação de sua força. 
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Por que os militares do Brasil, representando uma fracção insigniflcante 
dos seus tri•nta e cinc(} mfihõei;i de habií.a,ntes, "pretendem" 1governa:r-nos 
por meio de uma <11ctactura a rmada'?' 

Foch, .o grande general que cornmandou ·.çis maiores exercitos do· muntto, 
~ssiste sereno aos .golpes pó!itic os mais oppostos, sem uma m a nifestação 
do seu grande prestigio! 

A m a rinha, que per.corre 0 mundo e conhece ~ civilizaçõe s mais adian~ 

tadas, deve dar o exemplQ das virtudes militares, de acaõr.do com o progres. 
so na orde m poI!tlca e economfca. 

Fellz do chefe que, a caminho de siu:a finalidade, assiste a este bello 
exemplo d e sua classe: - unida e iforte em torno do m esm 0 ideal - "A !Pa-
tria acima de tudo " . 

Meus camaradas - Glorificando os que parth·am, eu peço um m inuto 
de joelhos, p ara invocarmos. a Deu~ pela memoria dos "que morreram com a 
imagem da Patria no coração. " 

S ESSÃO DE 3 DE SETEMBRO DE l:J i'* 

O Sr. Georgino Avelino: - Sr . Presidente, si estivesse presente a esta 
-Casa o nobre Deputado Sr. Norival de Freitas, auto.r do projecto d e rever-
são do ma:rech:a l Fontour.o ao serviço activo, do Exerc ito, S. Ex. teria, hoje, 

.certamente, opportunidade de trazer a.o conhecimento da Camara as linhall 
de uma c.erta que lhF ifoi endereçada pelo mustr.e Chefe d e Policia. 

Na sua ausencia., in.m1mbiu-me de fazer, neste recinto, a leitura a que 
vou proceder : 1 

Rió de J ímeiro, em 3 de SetembrQ de 1924. - Exmo. Sr. Depu-
tado Dr. Nof ival de F'reitas. - Cordiaes saudações. 

Entendo dever s ignificar ao m eu illustre amigo os agradeci-
m entos que ~levo '11. sua gentileza, objectivad.1. no projecto d e 1e1 ae 
s ua a utoria, que m e faz r everter á actividade d(} Exercito. F aço-o 
por m eio de\ltas linhas, tanto mais desataviadas quanto m a is sin-
ceras. 

Trabalhando pe la RepubJ1.ca, servindo ás instituições ao meu 
pa iz, serµp're me senti n 0 cumprimento de um dever, pe lo <1ue não 
me mover a m nunca as preoccupações a e qua lquer recompensa ma-
terial . D e algum tem .po a esta parte , como em uma v ertigem, te-
nho vivido qs dias mais atribulados d a minha vida de soldado, ~. 
m •ercê d e Deus, jám·ais, por um minuto sequer, d esnorteou-me a con-
sc!encia de 111ilitar a id·êa ut111taria de uma compensaç11.o. Isto, Por-
<J.Ue, ainda qi;ie -0s meu~ serviç.os de patriota, conscio dos seus devere~ 
rpossa m ser uteis a os d etento.res eyentuaes do poder, em absoluto não 
m e anima, q'\]ando os realizo, a id:êa de servir a pessoias, mas sim aos 
tdtos l<leaes fie que eilas são no momento a 1·epr.esentação viva . 

l:l'oi asiün,1, prezado amigo, em 1922, qua ndo em 5 de Julho <1a-
quelle anno, e ncontramdo-me no commando da 1 • Re giã 0 Miliar, com 
sêde n esta cidade, tive a verdadeira véntura ··11e e xpo•r-.me, como sol-
dado, á sanha dos r .ebeldes de e ntã o, cuja ·derrota foi, de certo, menos 
•. ,ma gloria para as tropa,,<; sob m eu c.omma ndo do que para a JIP · 
p uhlica, tão icruelmente ameaçada.. 

·rnu já m13 havia aper cebido então dos perigos que ameaçavam as 
instituições, felo .que me· n ã o ·constra njia a discLplicencia dos que me 
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-cercavam, c'c>ntinuando eu sempre no trabalho de oppor, préviamente, 
os obstaculos á deflaigiração de motins perturbadores da tramquillidade 
nacional. Infelizmente º' meu pessimismo não foi comprehendido, dei-
xando de calar, •o c0<nselho da · minha experiencia n 0 animo daquelies 
que, ao tempo, mais do ,que eu, eram responsaveis pela orde mpublica 
e pela disciplina militar. 

Pxev1sto, em'oora, Q triste movirnento irrompeu. O seu f·l'acasso 
·nlw me deu a tranqui!lida;d.G absoluta, sobre -OS destinos nacionaei5 
continuando eu ta1vez mais a;pegado ainda a singela philosophia do 
riJfão, que nos aco!nselha prevenir ·em vez de remediar, lemma este que 
devera ser ·O de tod<>s aqulles que se encontrem investidos das res-
p<>nsabilidades appensas aos ca·rgos da 1mmediata confiança dos Go-
vemos. 

NomeadQ ·Ch€:ie de Policia do Districto F ·ederal, justamente quan-
do já me havia compenetrado da triste necessidaide de policiar a Re-
publica, n a complexidade das minhas novas funcções eu me sentia 
o mesmo soldado de 1922. Foi por Isso, meu lllustxe amigo, que me 
não falhou a vista quando do !Palacio da Relaçã0 a lancei por sobre 
esta maravilhosa .cida;de. Por sei.· ella a sêde dos poderes centraes da 
Republica, os inmtgos desta aqui puHulavam. Vi-os. Senti-os. Co-
m-o ;tá dous annos, dei o meu alarma, coagindo-ois a uma retirada. 
E' die lamentair fo.sse mais uma vez inuti l o meu ·Conselho e des-
nercebido .0 •meu exemplo, vindo a segunda 1·evolta a se verificar na. 
mesma triste data, dous annos de pois, em S. !Paulo. ·Em meio do 
meu .pezar •de patriota, confortava-me a tranquillidade da minha 
cpnsciencia, visto que, destoando muito dos rque affirmavam ao Go-
veirno a maior segurainça da vida naciolnal, eu nãio me havia can-
sado de repetir os avisos, os •conselhos, em summa, a necessidade de 
todas as medidas que ·a garantia da Legalidade estava a exigir. 

Era, de resto, u.m facto quasi palpav.e1 a conspiração! Os mili-
tares presos na Escola de Estado-Maio·r, inexplicavelmente, eram 
y1stos em liberdai<1e pela.s ruas desta 1Capitar, não raro chegamd0 al-
guns atê Barra do Pirahy, onde confabulavam com .officiaes que vi· 
nham de .São Paiulo e Minas. De tudo isto, como é facil de presumi<r 
dei aviso a .quem de direito. As denuncias surgiam; as co·mmunica-
ções ea-am feitas e at3 providencias, sempre adiadas! As minhas in-
formações, corroboradas por um identico sentir do 1llustre Presiden-
te do Estaido do Rio Grrunde do Sul, que manl;festou om tempo ai!! 
·suas justa apprehensões, tiveram, infellizmen,te, a cQIIlfirmação dos 
<factos. 

Era e é uma comprehensão perfeita das minhas r esponsabilida-
des, no cargo em que me encóntro e, de certo modo a lembrança do 
car.go que deixei, que me tem levado a Prestar, diuturflamente, aos 
supremos .po.deres da Republica as ünf<>:rmações e os avisÕs tenden-
tes á sua segurança. Não me 1move nunca a idéa de me apresentar 
com.o sustentac.ulo do ·regimen, .Salvador do paiz, ou outra sublimida-
de parecida. Sou, a.penas, um velho soldado republicano, illustre e 
prezado amigo, que nada aspira para si proprio, ·além da g1orla de 
se dizer livre <Cidadão de urna iPatria que, dentro da ordem, se en-
grandece em um progresso crescente. 

A.grade a quem agradar, desagrade a .quem: desagradar, jâ. ·ago-
ra não abandonarei o systerna, que reputo patriotico, de prestar ao 
Ohefe da Nação todas as informações que interessairem á tra;nquil-
Oidade, seja da <Capital Fed:era.l, seja do paiz. 
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Apôs o que fi.ca dito, é faiCil de comprehender-se o nenhum aba-
lo que me pôde causar qualquer apreciação injusta ou menqs gene-
roro da minha vi-gilancia. Ao contrario, pungir-me-hia sob-remanei· 
i:a a pecha de desleal ou pusilanime, 

Por tratarem de factos que me definem, ·não se distanciam do 
.objectivo desta carta, que é Q meu agradecimento ao seu projecto, 
~ muitas lin!1as .que o i11ustre amig0 leu até aqui. !Por ellas t erá 
()Oncluido, de certo, que, sem solicitar qualqu&r honra ou fav01', 
(juando os recebo, sempre me mantenho á altura delles, pr~uran
do corr.esponder, h cmestamente, 'á nobreza dos principias que os ins-
piraram. No caso presente, tratando-se de uma honra excepcional, 
rme julgo não merecer, e ·que tanto -me commove pelo excesso de 
carinho, eu pediria a 0 generoso autor do projecto que me reverte 
As fileiras do Exer.:;ito de minha Patria ·o grande obsequio de 1Signi· 
ficar aos seus illustres ·C011egas d·a Camar,a dos Senhores Deputados 
que não me preoccupa o espirito qualquer solução que ·elles enten-
dam dar a essa idéa, que, repito, vae além do meu merecimen to. 
Assim, qualquer que seja 0 pronunciamento da Oarnara do meu palz, 
o isignatairio desta será sempre um soLdado áo Brasil, com maiores 
ou menores responsabilidades, esteja onde estiver, a serviço d.os po-
deres constituidos. 

Com apreç.o die sempre, s?:i amigo e admil'a.éLor. ---, Ma;rechal Octr-
nefro da Fontoiira." 

Senhores, até aqui as palavras do marecha1 Fontornra, que revelam o 
animo despre.ndido, o f spirito cOl!lsciencioso e maduro, 0 militar diô!ciplinado· 
e a;rdente servidor das instituições de seu paiz. 

Da i!lustre figura de militar e de collaborador do Governo, nesta phase 
agitada que vamo<s atravessando, ninguem melhor, entretanto, poderia dizer 
do que .o proprio Che fe da Naçfü:1, seu superior immediato a cujas ordens 
serve com uma ifldeUdade, com um.a .conscien.cia, ·Com uma dedicação, que o 
.recommenda entre os mais fügnos auxiliares da administração actual. (Apoia-
dos. Muito bem). 1 

São do Presid·ente da Republica, ag.radecenão, ainda ha pO<Ucos dias, um~ 
grande manirestação \)Opular, promovida pe1a L egião .Fon.toilra, os trechiis 
-que vou re.produzir a respeito do velho, do nobre, do desinteressado mare<Jha~ 
ohefe ·de PoUcia. 

Diz o Sr. Preside,nte da Republica, respondJendo ao discur.so de saudaçitu., 
que lhe foi feito ·pelo orado~ da. manifest:o:.çii.o: 

"Os legior+arios 'l'epublicanos que alli vê reunidoi;- não poderiam 
ter esco1hido µi<elhor rpatrono do ,que o digno militar, Sr. marechal 
Carneiro da Flontoura, c·redor de tantos serviços á Repuolica e que 
como soldado ~ um ;prototy,po da 1ea1dade profissional. Ai:nda agora,, 
ap ezar •de refopnado, continua a ser um dos su.stentaculos da ordem •. 

1 

E' um tre0h-0 do discu.r.so do ern:imente Chefe da Nação, ·discurso proferido 
tã.o sem emrrha.se, em 11m tom corrente de stnceridad!e viva e <le compr·ehensão 
tão se·gura da rea1idade, que juigo oppo.rtuno figuirar, na integra, nos A111naes 
desta Casa. 

o 1SR. AUGUST.Q DE LIMA: - Muito. bem. 
O •SR. GEoRGINO AVELINO: - ... tão elevadamente é definid-0 a1hi o espirita· 

da ordem, o dever da o•rd.em, a coragem firme e decidida dos gove.rno·s !egiti-
mos, ae manter a orid\)m e de como, em oertos momentos, a lei mesma dove-
ceder seu passo á mar1utenção da ordem. 
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o SR. ADOLPHO lBERGAMINI: - Neste 
justificar. Não ha orLlem fóra da lei. 

O Sn. GEORGINo AVELINO: - A ordem é a primeira condição e gara,ntia da 
vida conectiva . 

O S.R. AooLiPHo BERGAMINI: - Dentro da lei, porque fôra della não ha 
4rdem: 

o ISR. AUGUSTO DE LIMA: - Salus povuli suvre-~na lea;, 
O 1SR. @URICo no VALLE: - A o·rdem estli acfana da lei. 
O SR. AUGUSTO •DEJ LIMA: - A. ordem se p.resume sempre uma •lei superior. 
O SR . GEoRGINo AVELINO: ~ •Sr. Pre sidente, pelas palavr'ais da cairta do 

i'llustre marec\hal Foutoura, ha uma cO'usa que se deprehe.nde .perfeitamente: o 
egregio Chefe de Policia não •se re·puta em causa com o p.rojecto de >reve.rsão . 
O eminente servi.dor da ordem, da defesa do reg.imen ao lado do grande P.re~ 
sidente Arthur Bernardes, entende que essa medida possa s er um P·remio 
con<ferido a,os serviços, se:r·viços que tambe·m se sente compensado •no exer-
cício diuturno de seu dever de soldado e de cidadão, :qias que si esse ipremio 
e.ooontrar circumstancirus, ap,pellos de outra natu>reza e interesses maiores 
que o diffiC'U-ltem, ·de modo nenhum o seu ipat.riotismo se seatirá tocu,do,. e a 
Caimara, na sua sobera11ia, decidirá da sua opportunidàde. · 

São essas as ipalavras, Sr. Presidente, que eu vln'ha .pronunciar na au-
sencia do [)e,putado Norival de Freitas, certo de que a .camara r:om.rn·ehe.pi1erâ: 
o sentido co1n que as ,profiro, e que a iCamara é .pertfeitamente unanime no 
m o.do de en<carar o·s altos serviç.os do marec•hal Fontoura ... 

o SR. AN'.110NIO CARLOS: - Muito bem. 
O SR . GEloRGINO AVEJLINo: - . .. e que, qualquer sol·ução que venha a 

ter esse ipi!'ojecto em toi!'no do qua! tantos comm·emtarios teem sido feitos, de 
morlo nen1hum e·mpana1<á a admiração de.sta Casa e de todo o paiz p»ln illustre 
mH!tar, e o ap·reço sem restricções pelos seus grandes serviços . 

O SR. ANToNio CA.RLoS: - -~poiado. :Muito bem. 
O SR. GEoROINo AVELINo: - Era o que tinha a dfaer. (Milito bern; mii~to 

"'ern. o oraClor é o'U!Jnvrirnentado) . 

DoCUMENTo A QUEJ SE REFERE o SR. DEPUTADo GEoRGINo A•/BLI.No 

A oração do P 1residente - Resi]ondendo a-0 dtscurso do o.rador official dé 
Legião Repu'bUcana 'Marechal Fontoura", o Sr. Dr: Oswa;l'('!o Paixão, ·o Sir. 
Dr : Arthur Bernar.des, Presidente da Republica, começa füre·ndo c;•ue se 'CO.n-
gr::itula com a poJJulação desta .cidade, ,pelo movimento em torno do Goveir·no, 
nesta hora de apprehensões .para a ordem publica. 

Não padem deixar de ser rec·ebidas com a.'legria mamif·estações como estas. 
de homens inspJrados ipelos sentimentos de soüidair!edade com os supremos in-
teresses da Patria, dos quaes nen'hum se pôde comparar a.o .conjuncto de ~:iens 
que se >resumem ·n a 1diéa e na Tealie;ação ua o·rd'3ID. Esta é a maxima aspiração 
das sooledades, o prim·eiro de todos os esco;pos a serem attingidos 1ieJos ;povos 
na vrosecução dos seus Ldeaes. Sem a -Oil'dem na-da pôde ser feito; IJaldados 
sea·ão to'd.os os esforços, vãs tod:as a,s tentati>vas, A. •O·ridem não é inimiga da .Jei, 
como nenhuma lei pôde existir contraria ao 'Pensamento da ordem. Qua•ntos 
acreditem Seil'Vir á p.rimeira com o d esprezo da segunda, apenas desservem a 
ambas, 13ois a o·rdem •ê a condição ele :existencia das ·sociedades .organizadas . 
Sem eHa desa.pparece a liberdade de cada um ·Com a :perda da Iiberdade de 
;todos. Os que a pertur<bani, confundimdo a Uberdade, f.ructo dia orüem, com a 
.Uoonça, producto da desordem, se esquecem de que, querendo para si uma 11-
~~·rdade excessiva, ueurpam a ll'berdaide alheia. ·B o primelro dever aos go-
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·vermos é manteT a liberdade do maior nume.ro - o que, em summa, na;da mais 
ê do que manter a ordem. 

E' o que tem procurooo fazer o Governo actual, no ineio rde todos Ois to·r-
mentos e vemcendo obstaculos t: ·1'nsidiae sem .nu.mero. No cwmprime.nto desse 
dever saigrado o Governo emp.re.ga todas as provl.d.encias q_ue !Ih.e são facultaida.s 
(pela lei, l1ão se e.squeceindo nunca de qu e a prd·em está acima de todas as leis, 
pois sem ella nenhuma lei vigorará. e produziI'â. os seas effeitos na sociedade. 

Os legionario.s l'.e,pu:blicanos que alli vê reunidos não poderiam ter ei:mo-
·lhido melhOir .pa trono de que o di.gno militar, ·S·r . mareoha;l Carneiro da Fon-
to•ura, ·credor de tamtos serviços á RepubUca, e a.ue, <;omo s-oldado, é um 
prototy.po da uealdade 1p.rofissfonal. Ainida agora, apezar de reformado, con-
tinua a ser um do.s sustentacuilos da ordeilll . 

Agradece ao oradox a generosidade com que se referiu ao seu Estado, 
cujo espírito de respeito á lei e anceio !Pela liberdade são. t radicio·naes. Trouxe 
para o Gove·rno esse •es.pirito, ao qual n u nca faltou nem lfa;ltará jám·ais . 

Contando COl'l. o apoio dos ibo;ns brasi~eiros, dos qu e trabalham, dos que 
•desejam o eng.ranrdecime.nto d;o paiz no interio.r, o seu bom nome no estranjeiro, 
declara: F'icae cedos d<=> que o Governo cumprk3., sero d esfaiJ,Jecimento, o seu 
dever preci1m-0, ·que 'é o de manter a ordem, e todos os que lhe ·incumben1, 
para dar ao mosso !Pa.iz, •na sua maircha o;iara o futuro e V. Ex. possa justi-
ficar. Não ha oi::dem fõra da tlei. 

O S1·. Azevedo Lima: (*) - ISr . Presidente, si não estivessemas atra-
vessaindo uma época em que a vontade do Go•vern:> é a lei, em .que o arbítrio 
é o poder, o direito uma! chi.mera, a t-tutoddadr.l a vingança, certo .não viria â 
tr·i·buma ·paira lav:rar o rru~1u protesto contra o attentado que acaba de ser iper-
petrac1o pe:Jo Po1der Ptu.brico contra uro dos mais impe>rtantes orgifos <ie a:iu · 
blicidad:e desta cidade. 

Como, iporém, não .qesejo faZetr mais do que lavor·ar o meu protesto, não 
otregando mesmo a inv-oçar o vrestigio <=> a dignidade da autoridade ipara .que 
se corri1ja o· attentado, venho ·deolarar á 10amara, ipara que conste dos ·se'll~ 

Annaeis, que, neste a11!11o da g•·aça de 1924, á :som1bra de um estaido de sitio d~. 

·que o Governo vae, v iorr(?ntamente, a:busando, roas sem um :pretexto razoave1. " 
sem fundamento .procedente, a PoJ.icia 'do iDistr:icto Federal, á o·r.a.em do li11 · 
v•erno, ma;ndo.u ex-abrupto, insidiosamente, pnocedeT á claiu.sura d:a;s portas do 
o:>resti-gioso orgão, do joynal indepedente e livre que. é o Oorreio da Manhlt . 

O SR. ADoL.PHo l3ERGi\MINI: - Uma violencia innominaveiJ. 
O 1SR. AzEVEDo LIMA,: ~Não fossem ainda, 1Sr. 1P.residente, a sympathia, 

o ·respeito, a quasi r eLig josa consideração ique me i1nspiram os direüos da im-
prensa, e eu não 'Viiria 4 tri•buna .pleitear !!)elos inte.re.sses e pela Hberdad.e JJ, 
um jornal onde o rrieu ipome., m·ui'tas vezes, foi injustamente atassalhado no~ 
dias ominosos em que, eorrn a maioria dois políticos da União pugnava :pela 
cand:idaituria do =tua! Rre:sidente dai R .epNbJi.ca. 

o .SR . FRANCISCO iPIPIXOTO : - Dias ominosos? V. Ex. pertencia a e.ssa 
;phalange? 

O :SR. AZEVEDO LI'.M <I: - P a ra p.rova da minha insuspeição, como signa1 
certo de .que me não movem paixões, é que me considero com o ·füre lto· e 11 
autoTida;de .para declarair á tCamaira qu<=> esse a,cto, ha pouco rea:liz:;i.do em nom <l 
do Go.veirno, attenta cq<IJ.tra -Os 'Princ~plos consagrados de liberdade de im-
prensa e vioJa, 1mpefü.ndo a •civculação do g·rande orgão, o direito de publ'ici'dafle 
sem o qua:l, paira as nações, naida vailem a:s '1i1beir.cJa c1es pu:)}lic·as. 

(* J Não fV': revis' o pelo "Jrador. 
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o SR. HENRIQUE DoDSWoRTH: - E' uma medida inex:plicavel, com o estado 
dti siti·O o a censu;:3,. 

, o SR. AZEVEDO LIMA: ~ Esse or gãu, por matar •que fossem, em outros· 
tema;ios, a Q~•cenoa de sua linguagem e a virulencia de suas p•hrases, desde que 
se im<p~antou o regirvein ;nefasto de suspensã o ()_aS garantias constitucio•nacs , . 

o SR. HENRIQUE IDoDSWoRTH': - 1Suspensão, não; SU.p<pre-ssão. 
O -SR. AzEJVEDo ;LIMA: - ... observou rQHgi.osa e devotackmente toda.s ali! 

injuncções dit censwra poHcia~. 
O SR. ADD·LPHo BERGAMINI: - Go·m a censura, não póde haver transgres-

são, e , iPO·rtanto, não ha motivo •para se feohar o jornal. 
O SR. A.zEVIDDo LIMA: - Nem '1.lma s6 v&z, em n enhuma de suas co11d!-

ções, o orgão trafücio;nal ·das '!Lberoodes civis e politicas de nossa t erra, o 
Oorreio àa :Man-hci de·ixou de cumprir estrioctamente iais exigenc-ias do censor !PD-
licia:l ,que procede a ri.gorosa devassa e i'Ilve;,,tigação nos seus edito·riaes . 

H aivia, no emtanto, da J)arte das aurtoridades officiaes, o firme e decidido 
rpro!PosHo de embaraçar a im1)·resaão e c!J:v.rnlação desse jc·rna1. 

A prindpio, a m·edida adoipta:àa ifot ir i!'etendo, pouco a iPOUCo, cada u~ 
dos representant·es de sua redaicção; .depois, para requhüat· nft enormidade do 
atterntado, aprese'1:lto1.1-se á re daicção desse pugnacissimo jor nal um r epresen-
tamte da aiutor!dade publica 11oli<cia:l , leJVando-l'he, to•l.o 'feito e re digido, um 
artigo de maiis de duas columnais, que dervi•a ser c omposto .por ,ess<> jol1llal 
;:orno ob'ra de su:::. redacção. 

Attente b'ern a Cama ra 1na gravidade d esta revelação, que é a expressão 
da ve1,dade e !Pél1a qual r eS!pon.do .. 

Nesta hora, em que uma lei barbara e execranda já sup:primi'U o direito 
de liberdade :para oe jor.naes, o poder 1pubHco., apo~ado ·no sirt:io, ainda en»enue 
que é licito impôr-llh.es a adO!P·ção do .pensrumento officiail; de modo que não 
se ~he's cens'U·ram, apenas, as publicações, mas se lhes determina. aind:-. qw~ 
pub1iquem o q•ue bem apraz ás autoridades do fi-ov<7rno ! Jiá não 1P6d3 a im-
prensa, desgraçadamente, eXiPrimir o que .pensa; mas, exige~e-l'he, t~mbem. 

que ado1Pte como seu o pensamento alheio. 
O SR. ADO·LPHO BERGAMINI; - E' a situação cm que $'. e ·encontram os 

jornaes. 
O .SR. (AzEVEDO LIMA: - O Co·rreio da Manhã, br iosa e dignaimente, re -

cu'sou-se a aicquiescer a esta injunc·ção, lque era uma ver.ganha. 1Soffreu a 
prisão iniqua de seus r edaictores, mas não tolero·u, o ultra je . O Governo 
contemporizou aJ!:é ha [JOucos diM, J)ara, na mesma, daJta em que maindava 
1.)ub!icar nos demai·s orgão!s da R~ulblica, e aida no orgão ·Oifú:ici)al, aque1la 
nota inepta e infeli21, com que justificava a modLficação· do itinerario do 
~inciope iitaliano, intimar o Correio dC; Mari,hã a que accettasse •como sua, nas 
suas columnas·, a pro.clamação inconveniente, de'savisaida, inhabil e ino·ppo'l'-
tuna, com que procurava exiplicar as "dêmarches" diplomaucas em virtude. 
das quaes deixava de apontar ao Rio de Janeiro •o Principe Haliaino . 

.o .SR. ALVARO '.ROCHA: - POil' que ino.p,portuna? 
O SR. AZThVEDo \LIMA: - O Oorreio da Manhã propunha-se a aspear a 

nota o!fficial, indicando aos seus leito·res que a .pulblicava por ordem do Go-
verno; mas o representante das altas em.toridades püli'Ciae'.s queria mais: q11e-
ria que eHe avocasse a si a responsabiliadde e a redaicção daquella nota, 
fazendo-a sua, inculcall!do-a como 1p.u1blicação de ·sua lavra. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Já n ão se impede apenas o direito de pen-
sar, mas se impõe que 'Um jornalista pense pela oobeça do GO.verno, ou que 
appareça. ao :publico como p en'sa:nd:o POiI' tal caJbeça. 

o SR. ~o LIMA: - O jorne,;l, ai.nda desta vez não annuiu de todo à 
intimação official, e parece que, ::i.ttenta a sua res·isten'Cia, é que inopinada-
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mente o Gaverno deliberou majndar inrt:erI'Om!J;ler a publicação do girainda 
orgão . 

E' aibsolutamente inexplicavel <;sse. procedimento; elle não honra o li· 
beralismo repUJblioono·, não abcma a su,perioridade mental dos ho·mens {!.Ue 
lt'espondem pelos destinos da Republica . Estou certo de que i·nutil será exarar 
a tolerancia, a moderaçã.o e a clemencia de um Governo que julga que é 
passivei, CO'I!lO ainda ha !Pouco 'se id.isse, restabelecer a ordem dentro da des-
ordem ., 

O SR. A.DoLPHo BlaRGAMlNI: - .Sim, porque, fóra da lei, só ha, a desonk'ln . 
O SR. A'ZlEJVEDo LIMA: - Estou certo de que seria inconveniente e 1peri-

goso, talvez, ;para a estabilidade do Governo :pedir-Ilhe que reconsiderasse seu 
aicto, esforçando-.se 'POr q11e se reimplantem a tranq11illidade e a paz dentro 
da lei, que o Go"Verno transgride . Mas, ;per.mitta-se-me, ao menos, que re:salve 
a minha •P·ro1Jria res.pomsa;bilidade de representainte do :povo, a ,ponto de vir 
di.zer que este crdme é um dos maiores que tem p.na,,ticado, obim'bilado pela 
tentação wcta.torial, o Gov-erno que nos infelicita. 

O 'SR· .ADoLPHo [BEJRGAMINI : - Muito 'bem . 
O •SR. AzElvEoo LIMA: r- Si, além de sup:porta:rnnos as vexaçõe1:1, as I li·· 

juria.s, a op•pressãQ e o opIJorobio, houvesseirnos de a;piplaudir, ifrenert:icamente, 
.com a nossa devoção ;partidan:ta, os attentados â liberdade; si, além de assis-
tirm.os como es.r>ectadores, a estas sce;nas quotidianas de ar.ro·.cho e <le cv-
acção, lhouve'ssemos de queima.r o incenso e a myrr.ha da lisonja no thurlbu'Jo 
do incondicionalismo politi'co, se:m rum !protesto, sem uma reclamação. sem 
um .grito de a.Ivoroço., nqs, Sr . Presidente, ihrasileiros do seculq da Liga das 
Nações, driamos equipa,n,Lr-nos áquelles contemporaneos de Ta.cito, que. no 
dizer e:x:p·ressivo do .grat'lde ·historia.dor, e'stavam wbaixo da propria escra-
1Vi:dão. 

Era o que tin·ha a (\izer . (Muito õe1n; miiito õe11i1. 

;S.ij.lS1SÃO DE 4 DE SE'.L'IEMBOO 
l::~~ ·--;,.~~~·.-:·'i··f,.~1~ --.;.; ..... :. . ~· oJJ' < ~ '-<: ....... --;:~ .... ---::.: :;;~' ~~.;. ~~-.r.- tf 

O Sr. Azevedo Lim~1 (*): Sr . !Presidente, iha um dos auxHiares do GO'· 
verno ao •qual, desde a primeira hora, voto a minha tncO'.lldlcional .sympathia 
e o meu !proturn1o res.peito, pelas verdadeiras qua;lidades de republicano e da 
homem de bem que cmi-segue nelle labrigar . Quero referir-me á .pessoa do 
Lmipolluto •soldado e exem:p•lar administrador, acer,:a dC' qual, o anno pas'sadn. 
O:esta mesma tribuna, tive o ensejo de pro:f·er!.r um di.seurso de <lsfesa. t.,· 
cendo em torno de :S . ífx . os mais justos., os mn,is proceden.fes, <>cs m~co1 

exaiggerados encomio'.s; p honra;do marechal Carneiro i.!a Pon·.nura, Oh.ate 
de Policia clesta 'heroica metropo'le. 

Tamanh:a é a confiapça que me inf'\Pir!l. o probo e •tecto 'SOidado que m i' 
·tenho conservado absolu,tamente insenstvel aos mais terrordst'!l.S hoatos, que 
me chega.m, pouco e pouco., ao .conlhecimento, através da solicitude de muitos 
de meus amigos, quanto á .minha tranq;uillidade e segurança pe'ssoaes. 

Não ifosse a -integri.,daJde mo·r<Ll deste ma.reahia.1 reforma.d.o, ao qual em 
bôa hora o chefe do Ex,ecutivo .confiou a administração poli>cial e eu talvez 
tivesse de orecelar pela segurança ela minha pessoa, por mimJla J;>ropria in· 
tegrida,de iphysica. 

'Não é, 1Sr . Preside:z;ite, que eu tenJ;ia medo de ('.aretas, não ê que ruê 
assustem o's eSbirr99 ,pol~ciaes nem o espantalho de ameaças mais au menos 

(*) Não foi r evjsto pelo orador. 
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:vagas; mas é que o momento não compor,ta nmao relativa trjzjiquillidade, ta-
manhos e tão 'Violentos são os attentados que vão sendo commettidos., diutur-
namente, rpor varias autoridades <la Republica. 

O SR. ADOLPHO :BEJRGAMINI: - Isso, em nome da ordem, a.cima da lei. 
O .SR. AZiEVEDo LIMA: - ... attentados e cviolencias, arriOcho e coaccão 

que já se não tem mais o escru:Pulo de confessar que são praticados lfóra do. 
ordem, acima da lei. .. 

O SR. AnoLPH<> BEJRGAMINI: - Fóra da lei. 
O iSR. AzEJVEDo LIMA: - ... á margem das bôas normas repu;bllcanas e <Ó() 

bom s enso jurídico ... 
o 1S!l.. iFRANOISCO PEIXOTO: - lEl dentro do estado de Sl'tio. 
O SR. ~EVEDo LIMA: - ... tudo .para justifi·car o restabelecimento da. 

paz e reintegrar o paiz na ·ordem de ·que 'sahl-u •. 
Por melhores que sejam os intuiitols e os ,pro:;iositos do Governo, fóra da 

ordem, !fóra da lei, exo·rbita.ndo do sen!so juridico·, .pc;r muito que m'o ns-
guem, o Governo não ipoderlá reprimir a p·rOJ>ria desordem, a menos que quei-
·ra equiparar-se aos conspiradores e aos revolv'Cionarios vermelhos, ao 'lado 
<los quaes vae ,p,raticando a reV'olução lhranca. 

Mas, acredito que dessa surriada de inepcias, deste chorrilho de toleima:!! 
que contamin0JD:l a Rerpuhhca , um lhom€11ll ha ique !S:e 1qollo~ou acima dei 
todo·s os deste1nperos e des.znandos, de todos os desatinos e desvarios par,.,, 
oom a tem;pera de velho so~dado encanecido no s·erviço da caserna, dar ao 
poder civil, accommetJUd-0 de accesso de vezania colJecttva, ·o exe mplo da 
ordem, da ;paz, da conco.rdia e da clemencia, que a •Repub1icq, tanto reclama .. 

Esse homem, não me can'so de repetil-o, é aquelle a quem se entregaram 
os destinos da poH.cia civil da minha t~rra •• , 

O SR. ADoLPHo [BmmGAMINI: - Muito •bem . El' u.m lhomem digno e res-
lJeitavel. 

o SR. F'RANCISCO !PEIXOTO: Ainda !bem •que V. !EX. diz isto fie u;i, 
membro do Goveil"no. 

O 1SR. MElVEDo LIMA: - ... é o iprobo ·e honesto soldado, cnjo nome IJ.e·· 
clino 'com ,prazer, o m erechia.l Manoel Lo·pes Carn.eiro da F 0ontoura . 

o SR. ADo:r.PHO BERGAMn;ll: - Milito bi<m; a;;e~ ~tã. mal e .. r~t~o. 
O SR. AzEVEDo LIMA: - '1Tenho certeza, ·Sr. Presidente, ·de que me ê 

desnecessario denunciar á -Oamara os attentados que meus amigc's soUcitos 
dizem que ·p·r.etendem ga'V'erni.stas desvai.rados perpetrar oontra min.ha pes-
il'{Ja • •• , 

O SR. iFRANOISCo PElIXoTo: - Não acredito ni.sso, é mais um hofl.tü .. 
O 1SR. Azlilv'Eloo LIMA: - ... não porque confie na isenção. de aniirno do 

Ooverno ,nem nas jpreroga<tiV'as e i·mmunidades pairlamentarfis, mas po.rque 
sei que a acção dextra e 'habil do '.honrado marechal, lllão ipermittirá que ~o 
co~1s·umrne, sob as suas ordens e deb1aixo do seu regiimen ,policial, este nefando 

1lltt entado que dizem se prepara contra a minha :pessoa. 
o SR. FRANCISCO PlllIXOTO: - NãJo 0JCredite nisso. 
O 1SR. AZ'EVEDo LIMA: - Tambem eu não aoredito, já o dis'se . 
o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Mas ·pôde ·acreditl:ur, ipoirque o Sr. A.Zeivedo 

Lima e eu estamos sendo acom.rie,n'hlLdos ,por esbirros .policiaes. 
O SR . .AzEvEno LIMA: - Não acredito mesmo que •houvesse partido da 

Iniciativai pessoal de meu eminente amtgO", o .S.r. marechal Fontoura, a deli-
beração l'l·e me fazer acompanhar velo r(':ouml<ho ·policial de má e feia cata-
dura, sempre como sombra, a perseguir-me 0<11Jde quer que me aipresente, 

o SR, FRANCISCO PEIXOTO: - Isso é paJra defender V. Ex. 
O SR. AZEVEDO L'IMA: - T enho a consciencia de que não conspiro; digo-o 

t ranquiHamente e serenamente· á Camara. Não conspiro, não conspirei , 11ão 
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pretend.o conspirar, não conspirarei, a menos que as autoridades publicas do 
Brasil me forcem ao contrario. Si não pactuar com os actos o!fficiaes que 
gt.lpeiam as liberdades publicas e violam o texto constitucional; si não bater 
palmas freneticas e bradar hosannas partidarias a to.dos os actos que aber-
ram das boas normas repubHcanas, da tribuna da Gamara, em plenario, quasi 
ao ar livre da Nação, em f a ce de meus pares, para todos os meus correligio; 
narios, para todos os concidadãos, é con·spirar; então conspirando estou, con· 
spirando a custo difficilmente, pois a iMesa da Camrura me veda o direito de 
fazer o.bra com a minha palavra para o ouvido da Nação, porque a censura 
inquisitorial da Mesa, a subversão total da liberdade constitucional me im-
1)edem de fazer chegar até a consciencia de meus conterraneos, ao conheci-
mento de meus patricios a voz que do •patriota indignado não se· cala ... 

0 SR. FRANCISCO PEIXOTO: - Mas que bate pailmas aos consp1rad0res. 
o SR. MANOEL FULGENCIO: - V. Ex. é o unico patriota que existe na 

C!UI!ara. 
O SR. AZEVEDO LIMA: - ... e que combaterá, emquanto o não recolherem 

â cadeia, os attentados malditos e nefandos com que se vae apunhalando a 
dignidade nadonal. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Muito bem. 
O SR. lAZEVEDO LI)l:IA: - Assim, eu conspirarei, com a condescendencia da 

Camara, com a participaçfco dos representantes do povo; mas, se isso é 
conspirar., maldito seja o gove:rn·o que persegiue, q•ue o·p•prtme, que a.mP-drcmta 
e que ameaça os representantes do povo- que rom•pem o silencio seipulchral do 
i·ecinto, que falam em nome da nação para a nação e que tem a coragem! 
civica... 1 

O 1SR. FRANCISCO PE~X<YrO: De endeusar a revoluçã.o. 
O SR. HoRAcro DEl Jl/fAGALB:Ã!Es: - E' uma vaidaãe. Todos nós somos re-

presentantes da nação eomo V. Ex. 
O SR. AZEVEDO LIMA: - . . . de desafiar os dictrudores e os socios dos 

dictadores, vara assumir, sobre sua pessoa todas as responsabilidades desse 
acto, sem receio, sem temer de ser acoimado de anti-patriota. 

O SR. ADOLPHO BEJ!t(}AMINI: - Aliás V. Ex. não est!á só nessa attitude. 
'O SR. FRANCISCO Pm;xCYrO: - Dois abencerrages. 
O SR. ADOLPHO Bmitç;AMINI : - Dois que dizem da tribuna; mais de uma 

centena que, em consciencia, sente o mesmo. 
O SR. FIEL FONTES: - V. Ex. terá a .bondade de dizer o nome desses 

i;eus collegas. 
Faça justiça á dig;nidade del1es . 
O h'SR.. ADoLPHO BERqAMINI: - Faço justiça a meus col1ega~. 

O SR. FIEL FoNms: - üada um que assuma a sua ~sponsahiildade. 
O SR. AZEVElDO LIMA: - Sou o primeiro a rieconheoor que existe entre as 

autoridades do a:ctual g.pverno, uma que merece o meu apoio moral. .. 
o SR. FRANCISOO PEIXOTO: - Já é uma felicidade. 
O SR. AZEJVEDO LIM<j. : - . . . o meu respeito e a minha consideração, por 

isso mesmo que o reputo um dos homens mais respe-itaveis no regimen. 
Não podia, pois, desruproveitar a 013portunidade para deixar de fazer os 

commentarios que merece a carta que hontem teve occasião de lêr, em nome 1 

do nosso honrado collel'l·a, re<presentante do Estado do Rio, Sr. Norival de\ 
Freitas, o nobre Deputado Sr . Georgino Avelino . 

Esta carta, Sr. Pres idente, tem top!cos interessantes, passos dignos de 
menção, trechos que não podem passar despercebidos á Camara nesta hora 
ele estremecimentos e q.e duvidas. 

O honrado marechifl, homem de deliiberação e de propositos firmes, n:\.I) 
h esitou em denunciar ap paiz quem são os r es·ponsaves pela mashorca, quem 
são aque1Iei; que <levem. avocar a si as culpas elo grave perigo que a Patria 
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atravessa . Homem da ordem, soldado acostumado á disciplina da caserna e 
ao rigor ido regimento, o marechal ê, acima de tudo, um patriota indefesso· 
na salvaguarda e acautelamento da ordem constitucional e republlcana. 

O SR. PIRES Do RIO: - Si o Marechal Chefe de Policia merece de V. ]!J2. .. 
com muita justiça tantos elogios, como accusar o governo de agir mal em. 
cousas da policia'! 

O 1SR. ADOLPHO BE1WA;t1i1NI: - Por uma razão: Porque o Marechal estâ. 
cercado de auxiliares que não são da sua confiança. 

O SIR. AZlllVElDO LIMA: - O 1proprio Marechal Carneiro da Fontoura fol 
quem não vacillou em accusar autorrda.des do .governo, prepostos deste. no. 
conselho do Esta.do, como responsa.veis pela desordem nacional. 

V. Ex. si se quizer dispôr a ler attentamente, não c'!lgo nas entrelinhas, 
mas os proprios termos da carta, verá bem que não po·dem deixar de' ser 
responsaveis pelas horas tragrcas que a Nação vae atravessando, os proprio~ 
membros do Governo, ao conhecimento dos quaes havia chegado a noticia da 
conspiração militar e que se furtaram a adoptar medidas de precaução rigo-
rosa, tendentes a servirem de meios prophylat!cos contra essa desorganizaçào 
publica e -esse terror que nos inva:dem agora. 

o SR. BERNARDES SOBRINHO: - ]J.' que o Governo prefere a pol!cla re-
pressiva. 

O .SR. ADOLPHO BER'ÇlA;tlUNI: -- Então elle não con11ece mn (Los nns tuna.li.°-· 
mentaes da po1icia, que ê ser preventiva e não repressiva . A verdade ê que 
estamos e mum regímen cahuUco: não ha administração; a politicagem está 
avassalando tudo; não ha ordem nem disciplina. 'l'odo o mundo prende. 

O SR. FRANCISCO PEIXOTO: - Com certeza, por ordem do Mareehal. 
O ·SR, ADOLPHO J3ER'ÇlAMINI: - IAdopta-se uma formula : por ordem do 

Governo; não se sabe quem seja. 
ü .SR. AZEVEDO LIMA: -- O Governo rraco e inadvertido, segundo se d.u-

rirehemle das 1Phrases categoricas do illustre marechal, nem 'ás advertencla" 
acudiu, nem aos conselhos da e~eriencia e aos avisos da autoridade soube 
responder, para adaptar as providencias que a Nação reclamava. 

Que 1culpa teem os conspiradores, de estarem conspirando? 
O SR. FrtANcrsco PEIXOTO: - Oh! culpa nenhuma! A culpa serâ. do Go-

verno ... 
O SR. AZEVEDO LIMA: - .Que culpa teem os revolucionarios, de estarera 

revoltados'! A quem devemos attrfüulr a revolução? ·será ao proprio Governo 
que, avisado de que no .silencio se conspirava e na som'bra se tramava, 
deixou .que a conspiração se completasse, a urdidura se f izesse e a revolução 
espoucasse ·1 

O SR. BERNARDES S-0Bro:NH0: - Porque o Governo con.fiava na consciencia 
dos brasileiros, que não entregariam os destinos de sua Patria á fortuna 
das armas. 

O SR. AZEVEDO LIMA: - O Governo não tinha o direito de desconfiar ou,; 
0d verten:cias do Marechal; ao Governo incumbia o precípuo dever de syn-
dicar e de indagar, de pr0ceder com respeito e consideração para com o seu 
ched'e de policia, que já alvitrfLra as medidas tendentes a sopitar os impetos 
r evolucionarios e que havia até precisado os indiclos certos dos quaes o Go-
verno deprehenderia que estava lmminente a eclosão da revolta. 

O SR. FRANCISCO Pl!ltXOTO: - Mas, aqui mesmo, neste recinto, !oi dito 
que o Marechal era um visionario ! 

o SR. A2ll!lVEDO LIMA: - Não ouvi isso. 
O SR. FRANCISCO PEIXOTO: - V. Ex. está m.orclendo e soprando. 
O SR. AzEVEJDo LIMA: - Não consipiro, não conspfa·ariel sinão ás claras; 

mas, um mez antes da data. precisa em que estalou o movimento revolu.~ 

cionario, iPOderia eu affirmar, com rirecisão categorica, que a sedição iria re-
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bentar; sabia, de maneira exacta, inconfun:divel, que a revolução havia de 
-estala.r, mais dia, menos dia. · 

O SR. HoRAcro MAGALHÃES : - V. Ex. devia denuncia!' isso à. Naçiw. 
O SR. AnoLPHO BErrGAMINI: - ü chefe de policia tinha denunciado e não 

fôra attendido . 
O SR. Azu:vEoo LIMA: - A autorlda.1e que m e levou ao conhecimento a 

noticia exacta de que, esse movimento es tava sendo tramaJdo e havia de 
explodir, foi o Sr. Marechal Carneiro da iFontoura, o qual já havia f eito a 
mesma communicação lmportantlsslma e pat riotica ao Presidente da Repu-
blica. 
~ vê V. Ex., Sr . J'residente, que uma autoridade merecedora de con-

fiança do Governo, digna de credito e f ê, qual o Marechail Fontoura, já que 
tinhá transmitticlo tambem a mim a noticia certa, .bebida em fonte segura, 
de quú a re-.oluçao :!é estava p?eparando. 

O SR. BERNARDES SOBRINHO: - E o Governo tomou as medidas neces-
. ~arias. 

o SR. AZEVEDO LIMA: - Está se vendo. 
O SR. BERNARDES SOBRINO: - A prova está no fracasso do movinrnnto ele 

Sao Paulo. 
O SR. MANOEL FuLGENcro: - Está fracassando em toda a parte, para bem 

da Nação. 
O SR. AZEVIEJDO LIMA: - iMas quem foi o responsavel por esses desatinos? 

A quem cabe a responsab-ilidade l[)or não ter o Governo appl!cado em boa hora 
.as metlidas preventivas, para afinal adaptar, apenas, muito tarde, ás tontas, 
aço'dadamente, de afogaqüho, a.g providencias que, após dois mezes de vi-
gencia, ainda não sortir<Jm o desejado effeito? 

Quem foi esse responsavel ? Quem ê esse que deve responder perante o 
tribunal nacional 1Pelos aptos que se attri!buem aos revolucionarias? 

A Camara que deprehenda ella mesma quem ê o ['esponsavel; vou lêl• 
,os ter.mos do passo da carta em que o 1Sr . Chefe de !Policia se refere ao mo-
-vimento conspiratorio (Zê): · 

"Em meio dq meu pezar de patTiota, confortava-me a t ranquil!i-
dade da ininha consciencia, visto que, destoando ·muito dos que affir-
mavam ao Governo a maior segurança da 'Vida nacional, eu .não me 
havia cançado d€ repetir os evisos, os conselhos, em summa, a ne-
cessidad<'l de todas as m edidas que a garantia da legalidade estava a 
exigir. 

E[·a, de resto,, um !facto quasi pahpavel a conspiração! Os mili-
tares presos na Escola do E s tado Maior, inex;pHcavelmente, eram 
vistos em liberdade pelas ruas desta Capital, não ,raro chegando al-
guns ·atê Barra 1º Pj.rahy, onde confabulavam com officiaes que v i-
nham de ,s . Paulo e 1M1nas. De t udo is.to, como ê !facil de presumir, 
<lei aviso a quem de direito. As denuncias surgiam; as commu-
nicações eram fejtas e as providendas, sempre adiadas. As minhas 
informações, corroboradas por .um identico -sentir do illustre Presi-
dente do Estado do Rio !Grande do Sul, que manifestou em tempo 
as s uas justas 13-p.prehensões, tiveram infelizmente a confjrmação 
dos factos. 

Era e ê uma comprehensão perfeita das minhas responsitbilidades, 
no ,cargo em qu13 me encontro e, de cer:to modo, a lembrança do 
cargo que de-ixei, que me tem levado a :prestar, diuturnamente, aos 
supremos podere,!\ da Republica as informações e os avisos tenden-
tes á sua segurapÇ}a. Não me move nunca a idêa de me apresentar 
como sustentaculp do tregimen, salvador do ipaiz, ou outra subHmi-
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dade parecida. Sou, apenas, um velho soldado <republicano, Hlustre 
e prezado amigo, que nada aspira para si 1pro.prio, além da glo.ria de 
se ·dizer livre cidadão de uma J?a.tria, que, dentro da ordem, se en-
grandece em um progresso Grescente. 

Ag1'ade a quem 'ilKraüar, desagrade a quem desag.radar, já ag!Yra 
não abandonarei o systema, que reputo patr!otico, de P•restar ao 
Chefe da Nação itodas as iruformações que interessairem á tranquilli-
dade, seja da Cap~tal F ederal, seja do pa;iz. 

O SR. FRANCISCO Pmxo1•0: - Cum,pviu, bellamente, o seu dever. 
O Sa. AZEVEDO LIMA; - •Fu1, pot:., o Marechal F1ontoura ,que, nesta carta. 

expressiva e :p.atr&otica, em que varre a testada das rn~SIP'DmsaJbiliidades, ['·espon-
c1eu á s allusões ·Contidas em uma ·carta da vespera, 1Jransm1ttida á Gazeta ae 
Noticias, pelo honrado Marechal Ministro da Guerra, na qual S. Ex. diz, 
entre outras cousas interessantes e anusivas, que é perfeitamente conhecido 
da Nação e não ;precisava de i.r juirar a <fé republicana abstrata - como 
aquella do Campo de .Sant'Anna, natur!ailmente - po1~.que a deble já se estava 
jurada por a.e.tos concretos durante sua longa vida de soldado . Tinha o di-
reitCI de o desabafar, o Marechal, tinha o direito de redigir essa carta qut'.l 
hontem nos foi lida porque, na .qualidade de Chefe de Policia, era a S. Ex. 
que cabia o dever precípuo, de reprimir a desordem e prevenir a mashorca. 
Ma5 o que é certo é que; dis•tribuindo responsabilidades e.orno lhe cumpria 
distribuir, o Marechal veiu, ·positivamente, instituir o scisma no seio do con-
selho de Estado. 

Está em conflicto a famil!a repwblicana, já não estão em p!>rfeita palZ 
os esteios da ordem. 

o SR. FRANCISCO PEIXOTO: - Onde é que V . Ex. descobriu isso'? 
O SR . AZEVEDO LIMA: - O ·ohefe da vigilancia publica, o rsp.resentante da 

suprem«. autot'idad~, teve nee;essidade de se dirigir á Camara. para exprimir 
em nome da repartição que dirige, resalvando suas propTias responsabilidades, 
qual ' o papel ,que cabe, nesta hora, a cada um dos que eii!tão â frrente dos 
destinos da Repub~ica. 

Não me podem negar, nh1guem me poderá contestar que o ·brioso e ho-
11estc. Mare<,:haí, a., dizer {,, C'amara que e..~ .s&m; .conselhos judiciosos, suas 
observações sensatas e seus .a,vlsoi; o.ppoTtlt,nos, não haviam .sido tomados na 
devida conta por culpa ue interposta pessoa do Estado, provavelmente um dos 
detentor·GS de uma pasta dentre as ma'i·s importantes, definiu claramente a a·es-
ponsabilidade do Governo, em face do movimento subversivo. 

P or mais que queiram dissimular a g.ravidade dos termos. dessa carta, 
t lles ah! estão para que os entendam mesmo os menos entendedores, para 
que se apurem as culIJas e se venha a saber .que a .revolta que, por ahi se alas-
tra, ê a consequencia da imprevidencia, da desidia e do deslexo do Gover.no, que 
não soube dar apreço ás ponderaveis advertencias do seu ohefe de Policia. 

Si é assim, si é com esse pouco caso e essa infü.fferença criminosa que 
o Governo quer <re·sta.belece.r a ordem, si é desprezando os conselhos de um 
velho soldado, pondo á margem a.s ju.stas advertencias de um militar discipli-
nado e honrado, •que o Gove1·no pl'etende ·a, daqui por deante, suffocar os 
movimentos subversivos, então, Sr. J>.residente, assiste-me o direito de pensar 
que o Governo permi.ttiu .que se õõnsumasse a revolta ... 

O SR . ADoLPHo BElRGAMINI: - Para ter i>retexto para exerce·r suas vin-
ganças . 

O .SR. AzElVEIDo LIMA: - . . . que o ·Governo iteve interesse em que ella 
se verificasse, .para ter o prazer infernal e satanico de deci·etar este estado 
de sitio que ha de se pTolongar até o termo do seu período, afim de compri-
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mir todas as liberdades e confiscar todos os direitos, para sentar-se unívoco, 
independente e sem contrôle, na curul .ao iCattete, de onde dictará ordens 
como poder discricionario, absoluto e pessoal. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Estou de accôrdo. 
O SR. AzEJVEIDo LIMA: - .Si foi para isso que o Governo permittiu que 

se realizasse a revolta, si foi para isso que desprezou os conselhos superiores 
e acertados de seu Chefe de !Policia, maldito seja esse Governo que t em o 
prazer diabolico de exhibir a sua lforça pessoal, encaxapitando-se no throno 
do Cattete, para opprimir o povo e abalfar suas velleidades de reivindicações 
a poder de um sitio negando, execra'Vel, que ha de mar.cal-o com o f errete 
da ignomínia. (Muito bem; muito bem). 

O Sr. Bernardes Sobrinho: - 1( *) 1Sr. Presidente, não era minha in-
tenção usar da .palavra, neste momento, em que, cuido, todos nós, brasileiros, 
devemos nos recolher para que o illosso pensamento, o tôro intimo·, procure 
dentro d'alrna a coragem necessaria para ersistirrn.os, .serenos, ·a todos os 
transes delorosos, por que vem ,passando nossa patria. Mas, .Sr. P r esidente, . 
quando esse silencio •dever'á oreair, em todos nó~, um ambiente pro~Jenso ãs 1 

meditações sinceras, proprio da gravidade do momento político que a traves-, 
samos, sinto que dentro delllil, um documento publico, producto da lealdade de 
um soldado, expressão real do seu modo de pensar, de um s oldado que não 
poude a tempo, apezar de multi.plicar suas energias, atastar a patria dessa 
trilha pe.rigosa para que a procurava;m arrastar seus inimigos, sinto que esse 
documento venha seryir para conclusões prejudiciaes á ordem publica, con-
clusões que visam fundamentar as esperanças daquelles que, perseguidos 
pelas armas de.fensor~s da Republica, fogem para buscar ;nas vastidões do 
territorio e na grandeza do nosso .paiz, uma gruta sinist ra, onde possam 
ainda, a .seguro, continuar as machinações terríveis com que projectam ~ 
perda da Republica! 

Sr. Presidente, a carta do grande militar, que ê o General CarneÍro da 
Fontoura, podia, quan.do muito, valer corno advertencia e lição 1para aquelles 
que confiam exagera(lamente no amor que todos nós, !brasileiros, devemos 
ter á Patria e a Repµblia. 

Na carta ha, apepas, o g.rito de .um soldado, sangrando ainda em dôr, 
por não .ter podido salvar a Patria do transe deloroso a que e lla se viu ar-
rastada. 

Esse soldado diz a,penas o seguinte: Vi o perigo, vi a borrasca desenhar-
se, vi que ella se d,esencadeava sobre o paiz. Gritei, procurei afastai-a, 
creando medidas preventivas contra ella . Foi debalde, porém. Elia cahiu 
e tivemos, lamentavel11~ente, de soffrer suas consequenciai:. 

O SR. AzElvEDo LIMA: --· Não ê isto. S. Ex. disse ·que cornmurucou ao 
Governo e não <foi attendido. 

O SR. BERNARDES SOBRINHO: - O Governo da Republica recusou-se a 
attender aos conselho:;i e suggestões do seu grande auxiliar, na pasta do In-
terior e Justiça, no serviço da policia? Não. 

Não me interessa a dfilesa do Governo. Não tenho segundas intenções 
para dêfender o P .resij'l.ente 1Sr. Dr. Arthur Bernardes. Occupo esta cadeir~ 
sem, siquer, .ter procurado S. Ex., á quem sóme·nte !fiz uma visita conectiva 
com outros meml:J.ros desta Casa, depois que foi aqui lida a mensagem de 
S. Ex. 

(•) Não foi re.vis·tq pelo oTador . 
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Minha cadeira .foi :POr ·mim dis:Putaida no meu Estado· e, até posso dizer, 
contra a vontade · de a1guem que tinha fo.rça junto ao Governo Federal. 

Nunca procurei .S. Ex. para .pedir-lhe um .favor; nunca o visitei ·pessoal-
mente. Cito o fa,cto, não por vangloria, ou por orgulho pessoal, mais para 
mostrar que posso ter nessa tribuna a attitude que exige .que eu tenha a 
dignidade no cumprimento do meu dever, de meu amor ã Reipublir,a e, 
sobretudo, da defesa inviolavel da minha patria.. (Mui'to bem). 

E' nestas condições que falo. O Governo da Republica não quiz agir, 
porque sabia que, contra a liberdade, são sempre mal aconselhadas, são 
sempre condemnaveis as medidas ,preventivas, tão condemnadas, atacaveis 
e censuraveis, que vemos !!lesta Casa, diversos .Deputados se levantarem 
para accusar o Go.verno .pm· estar confiscando a liberdade dos civis, r eco-
lhidos ·apenas á custodia - empreguei bem o termo - que significa detido 
para averiguações. 

O .SR. AIDoLPHo BERGAMI'NI: - Custodia no xadr.ez das Casas de Corre-
cção e Detenção! V. Ex. assim fala porque lá não está nem tem amigoe 

1vresos . 
O SR. BERNARDEJS SOBRINHO: - São semp·re condemnaveis medidas d e 

rest ricções á lib&dade. 
Não · estou appravando semelhante cousa, nem poderia il'.azel-o e m causa 

em que cedo ou tarde ainda seremos juizes; estou mostrando que ais boas 
suggestões do esprito ·philosophico que condemna essas medidas, ·quando de-
cretadas preventivamente contra a Hberdade; a consciencia de todo ci-
dadão, em principio, re:Pelle que se previna o uso da 1iberdade individual. 

O SR. ADOLPHo BEJRGAMINI: - E' melhor pre venir á sombra do estado 
de sitio 'do que antes disso. ] 

o ISR. BERNARDES SOBRINHO: - Desde que a •prev·enção da liberdade é 
conti'3. a conscien<ei•a de todo o cidadãlo, na Republica, rpergunto: O Go-

. vemo da Republica deve.ria attender a estas suggestões e reforçar a guarda 
dos of!ficiaes que estavam detidos? 

O SR. AZEVEDO LIMA: - Hoje em dia, prende-se para .prevenir; antiga-
mente, soltavam-se os conspiradoi·es, pãra que elles viessem conspirar cá 
fôra. Era contra tsto .que o Marechal Fontoura se i.nsurgia.. Hoje, os inno-
centes estão rpresos . 

O SR. BEJRNARDEJS .SOBRINHO: - Diz o nobre colle.ga que se soltavam 
conspiradores. (Trocam-se alpartes entre os Sr.~. Fra'ncisco Peixoto e .A.<lot-
pho Bergamani) . 

V. Ex., .S1·. [presidente, ouviu o q'!le se disse nesta Casa: soltavam-se 
os conspiradores! No emtanto, isso que se profere - soltar os conspiradores 

quer dizer que os presos políticos .gosam, em todos ·os paizes civilizados, 
<le uma consideração especial, que as proprias leis e a.outrinas aconselham. 

O 1SR. AzEVEDo ·LIMA: - Quer dúzer que o Gover.no era inepto e se com-
promettia a si mesmo. 

O ·SR. BERNARDES .SOBRINHO: - Nessa consideração especial envolve-se 
o criterio, a priori, de ,que os homens, pre·sos politicos, atiram-se ao crime, 
levados por um id.eal, que, errado ou certo, não se pôde con;fundir com as 
violações communs da lei de policia. 

O SR. AzlilVElDo LIM'A: - ,Esses presos já estavam ipronunci.ados ·e sob a 
guarda da justiça. 

O .SR. ·BERNARDES .SoBRINHo: - .Deve--se comprehender perfeitamente que 
essa consideração especial envolve , implicitamente, o dever de honra e o 
dever sagrado de não abusarem della, para com essa franquia, concedida e 
respeitada pelas autoridades, que, a contra gosto, lhes constrangem a liber-
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dade, continuarem novamente n as machinações contra a segurança da Re-
publica. 

Esta consideração, que não se nega ao crim.e politico, ifoi a a rma com 
que se procurou novame111te forçar as portas da .segurança, os rigo1·.es da 
defesa e inviolabilidade da patria. Não! O Governo, se não devia cruzar os 
braços, deante das advertencias do Chefe de Policia, [lor amor ás Uberdades 
publicas não deveria ir além de me-didas acauteladoras da_ ordem. O Go-
verno da R epublica não podia cégamente sequestrar a liberdade daquelles 
que fizessem ameaç;as· . .. 

O .SR. ADoLPHo BEJRGAMINI: - Não foi isto que o Marechal Fóntoura 
propoz. 

O SR . BElRNARDEs SOBRINHO: - Foi isto que se procurou traduzi:r. 
o SR. AZEVEDO LIMA: - V. Ex. e·stá adulteraridv . 
o SR. BERNAHDElS SOBRINHO: - o Governo da Re.publica, disse o nobre 

D eputado, cerrou os ouvidos ás advertencias, cruzou os 'braços, deixou pro-
posita.damente explodir a revolta, para poder ter novo pretexto para o 
confisco das liberdades individuaes . 

O 1SR. A.2lEJVEDo LIMA: - Foi exacrt:amente o que disse . 
o SR. ADOLPHO BERGAMINI : - Apoiado . 
o SR . BERNARDES SOBRINHO: - Isto é o que se chama, em l'ethorica, 

argunnentar por absurdo; chegar á condusão de que o Governo, .com a ad-
vertencia do seu .Oh€1fe de Policia , o grarnle vigilante da Republica, devia 
ter acção immediata contra todos ' •~ ·• 0 1l P-S que podiam !Procurar a de rrocada 
da ·Patria, exercer violencia sob1'6 elles, porque agia em defesa da lei, 
quando contra essa l~ i não haviam ainda actos preparatorios em ordem a 
autorizar medidas exfr emas, restrictivas, sempre das liberdades . 

Não o fez, por 1.\111 respeito, por preferir agi.r repressivamente e não 
preve ntivamente. 

O S R. AZEVEDO Lif\[A: - E stá ou não aberto o coniflicto entre o Mare-
chal Fontoura e o Sr , Setembrino de Carvalho? 

O SR.· BmRNARDElS t>oBRINHo: - Ah! I sto é o que V. Ex. quer . E scla-
receu a sua intenção . Não é 1Patrfotico. O q.ue se deseja é abrir o conflicto 
entre ó Chefe de Policia e o Ministro da Guerra. 

E é o que não qtteremos nós, e ·é o que não quer a Republica, porque 
da união é que depen,de a salvação da Patria. Todos quantos amaim leal-
mente a Patria bras ileir a e defendem a Republica sabem que sómente dentro 
da ordem é que ella póde viver, e não querem essa desunião, porque lhe 
não querem a morte , A Patria exige essa unidade; a Patria não pôde 
prescindir d e nenhum dos fundamentos em que assentam a sua defesa e 
o futuro da Republica. 

Sr. Presidente, e11tamos em um momento sério, em um desses mo-
mentos que Cicero d e:flinia com clareza: Ha, senhores, uma lei sagrada, lei 
não escriprta, mas que vive na consciencia de todos os homens; .lei a:nterior 
ao legislador, á tradiçfio, aos livros, le i que a natureza deixou gravada no 
seu Codigo immortal; lei que é menos estudada que sentida, que é menos 
aprendida do que adivinhada. 

Esta lei grita dentro de nós: quando em um peri.go eminente, a rmado 
pela aimbição ou pela astucia, so.b o :punhal do adio ou da cupidez, todo o 
m eio de defe.sa é legitimo. 

E Montes:quieu :Comparando o homem á nação, disse que a nação t em 
o m esmo direito do hpmem; este quando . em perigo de vida tem o direito 
de se de!en<l.er, aquell;i, tem o direHo de .fazer a guerra, para assegurar a 
sua conservação. E s i• a guerra se definir como a defesa violenta da or -
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dem, pergunto: como defender então a ordem •sem violencia, como garantir a . 
ordem sem ·violencia? Condemnavel não é a acgão do Governo, condemnavel 
é a violencia, mas esta é indispensavel á defesa da ordem porque acima 
de tudo e-stá a Nagão, porque o Presidente da Republica não pôde ser 
objecto desta campanha, tem de ser aipénas o soldado desta grande cam-
panha republicana (apoiados; muito bem), disputando sobre nós outr.os os 
sacrifici-0s, a s dorns que ella ex.i·g1r 0para defesa da Patria, Não é lá pe.ssoa 
que rendemos homenagem; trata-se de -um brasileiro como os outros, ob~·i

gado ao cumprimento dos seus !deveres . Nós todos que a;qui estamos deve-
mos .serrar fileiras, estabelece·r uma ante-mural perfeita á defesa da R,e-
publica, .para que não vejamos cahidos um poT um, dia por dia, aquelles 
que pr-estam servigos á iPatria, nem, se os sinta immobilizados, •pelo blo-
queio das idéas, alcangados pela conquista de espíritos demagogicos, incen-
didos por idéaes encantadores, que possam enamorar os espíritos c-uriosos 
das bellezas moraes e artísticas, de Drincipios puramente. theoricos, mas 
que no fundo não representam sinão uma acgão continua e demolidora do 

. alicerce em que se tem d13 fundamentar e conservar a Republica, que não 
fizemos, que não temos o dir-eito de deixar destruir por nossas mãos, que 
não a creamos, que recebemos de nossos antepassados, Republica que custou 
o sangue de muitas gerações . Republica -que vem como resultado do tra-
balho lento de 1quasi um s·e·culo, porque desde ·o mom"mto da Independencia 

já em todos os espiritos bruxuileava esta luz que ora vemos esplendente e 
foi·te, sol que illumtnou o continente ameri•cano, que só para elle ·ne.sceu, 
o que entre nós p;rojectou ireflexos magníficos na alma de todos os grandes · 
revolucionarias brasüelros, revolucionarias, dJ.ga-·se 0bem - constrwctores, 
não destruidor-es . Temos que applaudir como heróos patrios os que pro-
curaram construir e elevar a Patria, não os que procuraram derrubai-a 
muitas vezes para .servir o estrangeiro - com vergonha seja dito - porque 
o melhor meio de servirmos o estrangeiro é diminuirrno.s nossas forças, e-
aviltal-as nas nossas miseras disco.rdias civis,,, 

O SR. A'DoLPHO BEJRGAMINI: - V, Ex, não fale muito. em servir ao es-
trangeiro, Olhe a missão britannica, 

O SR, BE>R_NARDES SoBRINHo: A missão britannica que tem? Seria 
quando muito um diagnostico, uma simi:>1es opinião sem maior importancia. 
Fálei em servir ao estrangeiro por meio do nosso end'raquecimento. E' o 
caso ; quando temos que fazer economia para reconstrui;r a nossa Marinha, 
que ahi está com o material a se inutilizar; quando todas as nações fixam 
o principio de que suas fronteiras estão sempre no littoral do inimigo te· 
mos de desperdiçar o nosso dinheiro .por causa de discordi;:i.s civis e do 
proposito diminuiJ'.' o.s nossos ·homens publicas de tal sorte que não se põde-
formalI' uma rnpwtação no Brasil, levantar um homem de governo, porque · 
U'Ogo buscamos destruil-o, sem a tte.ntaí'Inos em que, vasto eu não aicredite. 
seja essa intenção, d'á em todo o .caso, como resultado, a diminuição da 
Patria, pelo avilta;mento de seus homens publicas, 

O SR, PIRES Do Rio: - V. Ex. está &alando com muita coragem e 
verdade. 

O SR, BEJRNARDEJS SOBRINHO: - Estamos no momento em que precisamo~ · 

ser francos. 
tRealmente, o regimen republicano póde ter, entre nós, defeitos na exe· 

cugão, Em que paiz não os· terá? Em todos os rebanhos ha ovelhas que-
trasmalham ; e alguns mal intencionados .podem, á sombra ele governos con· 
fiantes, ou de extrema boa fé , tentar a pratica de abusos, mas ahi é que eu· 
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-desejaria ver a oppos1çao .patrioticamente denunciar as fraudes esclarecer 
-0s governos e <pleitear as responswbilidades. 

O SR. AnoL?Ho BEJRGAMINI: - O ·Sr. Nicanor Nascimento já denunciou 
as do Nordeste e outras. 

O !SR. B!llRNARDEls SOBRINHO: - Eu desejaria ver, nos casos presentes, 
nas opportunidades. 

0 SR . ADOLPHO BEJRGAMINI; 
passado. 

iMas a Nação paga pelo presente e pelo 

O .SR. BlllRNARDElS SOBRINHO: - ... apontados os que prejudicam o povo, 
os que fazem trafico de suas funcções, os que se envolvem em negociatas 
que :frequentemente os governos ignoram, e que em muitos casos s6 co· 
nhecem quando deixam de ser governos. 

O SR. AnoLPHo B!llRGAMINI: - O Sr. Nicanor Nascimento j á apontou 
.a electrificação da Central, a letra de quatro milhões as obras <lo Nor· 
deste ... 

O .SR. ANTONIO iCARLos: - Mas essas allegações foram trazidas ipelo Sr. 
Nicanor Nascimento e não ·por V. Ex., nem .pelo Sr. Azevedo Lima. 

O SR . ADoLPHo BERGAMINI: E' um representante da Nação e do! 
mais dignos. 

O SR. BElRNARDElS SOBRINHO: Esses factos foram apenas declara,dos 
pelo Sr. Nicanor Nascimento, agora <porque na occasião op-portuna se viu 
privado do m a ndato. 

O :SR . ADoLPHo BrnRGAMINI: - O Sr. Nicanor Nascimento trouxe provas 
de que a lei. não é respeitada para se darem gratificações polpudas a 11m 
director de serviços, e lo funccionario que impugnou o pagamento :foi de· 
mittido. 

O SR. AZlllVlilDo LIMf - Agora não traria prova alguma, por.que ô im· 
,possivel trazer. 

O SR. ANTONIO CARI,os: - Mas o Sr. Nicanor Nascimento tambem tem 
trazido a demonstração' cabal do impatriotismo da opposição ao Governo 
actual. 

O SR. NICANOR NAserMEJNTO: - Perfeitamente. Contra o Governo acti111.1 
nã.o se pôde invo·car qualquer improbidade. 

O '811. ANTONIO CAJ\Los: - Não sei por que se invoca o Sr. Nicano~ 
Nascimento em um .casq e não em outro. 

O SR. fPR!llSIDElNT!ll: -- At,tenção ! Lembro ao orador que está a termin ar n 
.hora do expediente. 

O SR. BEJRNARDEJS S pBRINHO: - V. Ex. adverte-me de que a hora dd 
e:icpediente está a termipar e as minhas consideracões ahi estão feitas . Não 
vim á tribuna unicame;nte ipor ~espirito de contestar os nobres Deputados 

pelo Dlstricto Federai!. :Não :faria tnl, porque seria indelicado. 
O SR. AZEJVEDo LrM~•: -- E' um direito parlamentar. 
o !SR. APOLPHO BElRiOAMINI: ~ Apoiado, 

O .SR. BERNARDES SoBRINHO : - Seria indelicado si viesse unica mente 
por espírito de discordia contrariar as suas idéas. Mas, e u disse mais da 
uma vez que SS. EEx. teem naturalmente inclinação, pendor para os ln• 
·teresses legitlmos de s11.a Patria; entretanto, é preciso que esse movimento 
seja conduzido de mo\lo que .não fique em <perigo á ordem, que estâ 
acima de tudo (A.poiad\JS), .por·que Eõmente dentro della podemos continuar 
a trabalhar pela Patrü,t. 'Todas as advertencias contra actos do .Governo 
que possam prejudicar f Sta ou aquel!a liberdade civil no momento açodada · 
m ente confiscada, é mrtural que sejam trazidas, iionque o proprio leat!er 
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estou certo, as ouvirá e procurará esclarecer o Governo no sentido de a,ccudir 
fi liberc1a.de !ferida ... 

O 1SR. Azmvmoo LIMA: - O leader responderá. a V. l!.lx. 
O SR. BrnRNARDES SOBRINHO: - Porque já tem dado· passos nesse sen-

tido. O que não acredito é que SS. EEx. possam conjurar esse amor á 
Republica .com o incitamento á desordem, porque, queiram ou não queiram 
SS . F..Ex . , fiquem certos de que lá f6ra transpiram sé us discursos como 
estimulo á desordem, como endosso a essas victorias, (Avoiwdos1 . 

O SR . AzEll'lllDo LIMA:- Lá f6ra nã o transpira r:ousa alguma. 
o Stt. ANTONIO CARLOS; - 'B'elizmentP. 
o SR' AZEVEDO LIMA;_ E' o sHencia completo. 
O SR. BERNARDES SOBRINHO: - '86 houve um discurso que nã o foi pu-

l>l!cad<.>. 
O SR. AzmVEDO L IMA; - Agora já se exigiu até que um jornal publicasse 

artigo do Governo como da redacção, 
O SR. BERNARDES SOBRINHO: - V. Ex. esclareça esse ponto, que podera 

ser util á Casa; mas não é dar apoio - mesmo porque não sei como issc. 
possa estar com o passado dos nobres Deputados, - a actos indecorosos qtte 
nos veem envergonhar perante o estrangeiro, creando-se· uma situação de· 
lorosa como a das celebres inde.mnizações, a cujo respeito se estranhou nest"' 
Casa que as Republicas sul-arn.ericanas fossem contrarias, quando exacta-
mente estavam na defesa de um principio de direito ·sul-americano, creafü) 
na questão de Venezuela, e bTilhantemente sustentado por nós, que o con· 
sagramos pela ;primeira ve z em um tratado para os casos uf turos, tratado 
a que não me quero reportar, mas que, devo dizer nesta Casa, n.pezar da 
consignar todas as vantagens, lfoi pela nossa diplomacia, sempre tão alta. 
tão elevada, desde a guerra do ·Paraguay e na questão ingleza, julgado como 
contendo a inda poucas conce.ssõ.es, de modo que ella se orientou no sentido de 
eleval-o mais, . o que deu em recultado novo accôrdo de que o Brasil sahiu 
victorioso, firmando definitivamente a doutrina sul-americana em materia ·de 
indemnizações. (Muito bem; muito bem. O oraãor é cwmp~·Vnientaão). 

SESSÃO DE 11 DE SETEMBRO 

O Sr. Azevedo Lima (") (para uma exvlicação pessoal): ~ Sr. Presi-
dente, vou cumprir o penoso dever de proceder á leitura de um do·cumento 
verdadeiramente historico, que vem confirmar, ponto por ponto, as graves 
atfirmações que t enho feito, nesta tribuna, relativamente ás brutalidades, ás 
grosserias e ás insidias para com certos homens publicos do paiz, que se 
não conformam com esse estado de verdadeira subversão da ordem le.gal, 
promovido pelas proprias autoridades officiaes. 

Esse documento <Jonsistc em uma carta eloquentemente redigida por um 
ex-representante do Estado do Rio nesta Casa, eminente jornalista e illustre 
politico, que abi<Lhantou os debates da Camara dos Deputados com a eloquen-
cia peregrina da sua palavra e com a altivez e sobranceria de seu caracte:r. 
Quero referir-se ao S.r. Macedo Soares, agora purgando ou até a poucas horas 
:pugando, nos calaJbouços da Casa de Correcção, o innominavel crime de não 
bater palmas aos attentados praticados por esse governo que não me afadigo 
em censurar, 

(*) Nãio foi revisto pelo orador. 
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São os seguintes os termos da carta que o jornalista houve por bem 
dlrigir ao egregio Ministro do Supremo Tribunal, 1sr. Guimarães Natal, para, 
em caracter confidencial, explicar as razões que procediam para que o Tenente 
Eduardo Gomes, tambem brioso militar, se diri.gisse áquella casa da alta ma-
gistratura brasileira, afirri de solicitar um habeas-corpus que, infelizmente, 
lhe foi n egado. (Lê) : 

"Rio, 28-8-19'24. - !limo. e Exmo . Sr. Dr. Guimarães Natal ·- -
l<~ui informado que cabe a V. Ex. r elatar um pedido de habeas-corjiu; · 
em favor do primeiro tenente do E xercito Eduardo Gomes, que se. 
acha preso e incommunicavel no cubiculo 1 da 10ª galeria desta Caaa 
de Correcção da Capital Federal e mais, que para julgamento dessa 
ordem o Trilbunal, depois de r eclamar esclarecimentos do juiz da 1' 
Vara, pediu inform a ções aos ·Srs. Ministros da Justiça e da Guena. 
e ao Ch efe de Policia sobre a situação do paciente no alludido p~·e
sidio. Ora, estando eu ipreso na mesma Casa de Correcção desde o 
primeiro dia do estado de s itio vigente, julguei cumprir o meu dever 
de cida!dão trazendo espontaneamente esclarecimentos á Justiça na 
occasião de decidir o direito do bravo o;fr.ficial, tanto para que se lhe 
dê a r eparação, a que faz jus , como para que· se firme ainda uma vez 
a leal inter•pretação do texto constitucional resguardando-se em uma 
época. calamitosa, como a que a travessamos, as derradeiras lambujas 
das liberdades publicas. 

Sup.ronho que o primeiro tenente Eduardo Gomes tenha. Impe-
trado a ordem de habeas-corpus il'irmado no n. 1, § 2. 0

, do art. 80 da 
Constituição Fe~eral e nos !l"egulamentos militares , que prohibem sua 
prisão em logaf reservado a réos de crimes communs e asseguram 
o direito a ser preso ou detido, q.u ando a isso exposto, em virtude de 
lei, em quartel, fortal eza, navio ou estabelecimento militar . . 

O texto constitucional como os disipositivos r egulamentares, 5tto 
claros, expressoi; e não a dmittem duvida. O Poder Executivo durante 
o estado de sitio r estringir-se-ha, nas m efüdas de repressão contru 
1ti'I pessoas, a impôr a detenção em logar não des tinado aos réos afl 
crimes communs ou o destenro para outros postos do territorlo ?1<1.-
<. lonal. O 1º tenente Eduardo Gomes estfi preso ha varias semanas 
no cub1culo n. 1 da 10ª galeria do presidio da Casa de Corre·~· l 
Foi o seu antec;essor immediato nesse cubicuJo o Dr . José Carlos de 
Macedo 1Soares, ·presidente da Associação Commercial de São P aulo, 
t1ue por su a VE\'Z substituiira o presidiaria n . 2. l'n, condemnado por 
crime de mort~ . Elssa 10• galeria comprehende 2·5 cubículos, d.o~ 

quaes 4 estão pccupados por ofd'iciaes do Exercito e 21 por crlrn1-' 
nosos de direito commum. Mas s i esses od'ficiaes da primeira Jinhn 
do Exercito e·stjio <presos n a Casa de Correcção, nos cubiculos reser-
v ados aos réos ide crimes communs, com eJl es vivendo em iprom!scul-
da de quotidian~. não estão, comtudo, sujeitos ao regimen relativa-
mente benigno 11ue supportam esses desgraçados parlás da socieclade. 
Emquanto os r~os de <:rimes communs são retirados das cellulas de 
6 da manhã atê .5 horas da tarcle e n esse intervallo !frequentam au lae 
e officinas, recveam-se nos pateos da Casa, c omem fóra do Jogar em 
que dormem, r.ecebem visitas, tratam com seus advogados, entre-
teem-se com jujzes e promotores, emquanto os. infelizes condemnados 
gosam desse minimo de regalias, que a.final lhes permitte a vida ve-
getativa na prisão, os o:fJficiaes do EX'ercito Nacionail estão confinados 
dla e noite em cubiculos, nos quaes dormem e comem, nos quaés !!e 
utilizam de cubas infames, sem hygiene e sem decencia, encer1r ados 
em uma incom:municaJbilidade rigorosa, abandonados ao capricho, â 
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phautasia e ao arbítrio dos que mandam e desse modo dispõem da 
Uberdade e da vida de seus, concidadãos . Eis ah!, mustre juiz, a fa-
mosa legalidade para cuja mantença o paiz está de veias abertas, 
esfaimado e torturado. 

Mas para edificação do Tribunal devo incluir nestas informacõee 
·um estado geral dos presos da Correcção, por.que todos estão noe 
casos do 1° té nente E 'duardo Gomes e teem todos direito á protecção 
<lo habeas-corpus <.1ue o collen do Tribuna.! 1hes poderá conceder ew-
officio. Na 10• galeria, cubículo 4, o Dr. Umberto Perreti, medir:o 
do 10° regimento de cavallaria divisionaria; Jorge Lobo· Machado, 1ló 
tenente contadoa:-, Q;Jrimeiros tenentes Pedro Martins da Rocha, Rio-
grandino Kruel e Cesar Bacohi de Araujo, todos desse regimento, 
respectivamente nos cubtculos 4, ,11 e 14, da mesma galeria; general 
reformado Ximeno Villeroy, preso por um singular requinte, que 
V. Ex. aipreciaI1ã., no mesmo cubículo da 8° galeria, OCCUIJado pelo 
Sr. 'Oldemar Lacerda e depois transferido para o cubículo 23 da 
alludida ·10• galeria. E como esse velho offi'Cial soffre de hernia ê 
oürlgado a de scer e subir 12,5 degráos de escada para receber a 
visita medica ou tomar banho, resguardando com a mã.o sua enfer-
midade, para se forrrar do risco mortal de um estrangulamen lo. 

Na s• galeria estão em cubículos separados os Srs. Paula Lopes 
e o menor de 17 annos de edade, filho do coronel João Francisco, 
cujo crime essa criança começou a pul'gar no prr-esidio da Ilha das 
Colbras, onde foi sevlciado e agora curte em um cubículo desta Casa. 
Esse episodio ê tão formidavel na sua extraordinaria brutalidade, 
que não requer o menor commentarlo. 

1Semprr-e dentro do Tecinto das muralhas da prisão f·echactos a 
grade, na sala da CapeUa, diante do altar e das imaigens sagradas, 
estão presos politicos, publicistas e jornalistas. Utilizam-se promis-
cu amente das privadas dos condemnados que trabalham na offlclna 
de encadernação attinente éiquella sala, que tambem serve ordina-
riamente de escola ·para os presidiarias. Figuram actualmente na 
l!sta dos presos da Capella, os :Srs. Edmundo Bittencourt, Mario Ro-
drigues ·e Heitor de [Mello, director e redactores do Correio àa Mam,hã; 
o Dr . Pereira Teixeira, ex-Deputado pela Bahia; José Oiticica, pro-
fessor e publictsta; Paulo de Lacerda e Sylvio Range'l, advogados e 
publlclstas; iCoro:êa de Araujo e Salles Duarte jornalistas; José de 
Souza Marques, professor. 

!Basta a enumeração desses presos para se verificar que algum; 
delles são qu<11si desconheciidos no meio 1.JOlitico. O Sr. SallM Duarte 
foi preso em Juiz de Fóra, onde não havia, nem parece que hada, 
estado de sitio e s6mente para satisfazer os odios da politica local. 

O ,pirofessor Souza Marques é accusado de ter escripto uma phra-
se itlluslva ao~ acontecimentos de São Paulo e que lhe servia d,e 
t!hema para a dissertação <grammatical <em aula. Essa rJJdicula accusa-
ção já lhe rendeu 40 dias de prisão, !ncommunicavel, dos quaes 20 
em cubículo fechrudo r igoros amente. Esse . pobre moço parece que 
está revivendo as terriveis aventuras dos "esquecidos" das prisões 
de Estado, no regimen ~Jrorolabilino, dos tempos co~onlaes. Ao 
Sr. Josê Oiticica, o Governo 1,Jrende incommunlcavel e co1·ta-lhe os 
recursos com que alimentava a familia, suspendendo-lhe illegalmente 
os vencime.n tos a.e professor no Pedro II. 

Na sala chamada dos guardas, prisão commum em uma aza do 
proprio ediú'icio do presidio, sempre dentro do recinto das muralhas, 
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em contacto directo com os presidiarios, á meia parede das o.fficinas 
de sapataria onde trabalham os .peni tenciarios, estão encerrados os 
Srs. Benjamin Motta, João Guedes Tavares, Raul Cardoso Filho, 
Pompeu Realie, rSylvio Coelho, Rodrigo Colle, Oswaldo Sampaio, Ama-
dor da Cunha Bueno e F austo Gaya de Azevedo, promotor publico 
da comarca:· de J a hú, em S. Paulo. Todos esses presos vieram dei 
lilstado vizinho e todos passaram p-0r cubículos e solitarias, ante'S 
de se reunirem. na prisão commum em que estão. Alguns delles, como 
o Senador paulista Raul Caxdoso de ;Mello-, foram, de chegada, reco-
lhidos á propria solitaria da. prisão, cellula . cimentada, reservada ao 
castigo dos penitenciarlos que commettem faltas no presidio. E ssas 
solitarias são conhecidas por "novo raio" e a reclusão em uma dellas 
é motivo de horror para os proprios penitenciarios já amoldados aos 
soffrímentos da sua condição. Numa desssas so!itarías está desde 
hontem, 27 do fluente, o Sr. Nilo Costa, jornalista e adviogado ern 
Santos, que curte no "novo raio" a vingança da politicagem da sua 
terra. 

Eu mesmo, Sr. Ministro, estou actualmente na sala dos guar-
das. Mas não vos asseguro que ainda aqui esteja amanhã, porque 
cumpro ne::>ta casa urn singular destino de judeu errante. De che-
gada, fui preso no cubículo da enfermaria dos correccionaes; dah! 
transferiram-me para o salão da Capella e depois ·para o dos guará>LS, 
Adiante tornei ao cubículo n. 4 da enfermaria e, dias depois, para 
o salão dos gu~rdas, de onde passei paira o da Capella. Em seguida, 
continuei minha; rota para a erufermaria, onde fiquei no cwbiculo n. 8. 
Hoje estou, po1: certo provisoriamente, no salão dos guardas. Não 
me queixo dessit diversidade, q·ue d-i!verte a mo.notonia da prisão, a inda 
que a pa!sagen,1 não varie nessas continuas digressões. Mas con-
fesso que, por um certo lado, não faço, sem al.gum perigo, esse papel 
de batata quen~e que o Governo não cessa de trocar de mao. N'o~ 
cub!c:ulos da er1fermaria são naturalmente recolhidos os doentes da 
casa, e entre ('1lles os a ttingidos por m·olestias incuraveis e conta-
giosas. Eu vizinhei resignadamente com um dysenterico e m ais de 
um tuberculoso. A enfermildade não é, aliiás, uma sinecura nesta Casa. 
O Sr . Maurício de Lacerda., filho de um dos grandes · juizes desse 
tribunal, moço notavel e destacado na sua geração, tanto pela sua 
formosa intellig,encia, por sua extraordinaria bondade, pelo alto idea-
lismo de sua inspiraç:ão na vida pu!Jlica, como pelo admiravel exem-
plo de sua hon(lstida de, teve aqui, em um sabbado, um pequeno der-
rame cerebral . So1lfreu em um desconforto a;bsoluto sete dias de 
abandono e ·quando na oitava seguinte viu o seu mefüco, qu.e lhe 
fizera a P·iedad~ de o transferir preso para um hospital, ainda na 
Correcção, á vi;;;ta da ambulanc!a foi att!n,gido por segundo insulto, 
cujas desgraçadas cons·equencias ainda nlnguem pode prever. 

Eis ahi, Sr. Ministro, as informações que eu desejava prestar 
por vosso inteqnedio ao Tribunal. 

A causa qu ~ se discute é das que interessam á Ubei:'dade e fallam 
a. consciencia n irciona l. 

'renho de mim para mim que n!nguem me julgaria capaz de pegar 
na penna , espo11taneamente, e da prisão onde estou, inerme e indefeso, 
mentindo, induzir os juízes em erro no julgamento de um feito dessa 
alt!ssima gravid,ade. 

Junto a est•t carta uma lista dos presos politircos, inconst!tucJonul· 



- 211 ·-

mente encarcerados em Jogar destinado a réus de crimes communs e 
mantidos em rigorosa incommunicaJbila.de. 

O 'l.'•·ibunal poderá, querendo V. Ex. pedil-a, conceder ex-of!tcio 
uni,., ordem de habeas-corpus que ponha termo a essa monstruosa 
violencí~. 

Si o fizer, terá cumprido o seu dever na lal'ga escala que lbe\ 
compete, na esphera do seu poder constitucional, assim como nos 
cumprimos o nosso pugnando pelo direito que nos assiste, sejaui 
quaes forem o.s riscos e aborrecimentos que nos estejam reservados, 
pelo odio intoler·ante dos que governam . 

Creia V. Ex., senhor Ministro, no respeito e admiração Cio 
patr!cio grato - J. E. de Macedo Soare11."' 

A esta carta acompanhav·a a seguinte relação: (L~) 

"Lista dos ·p.resos políticos na Casa de Correcção, em 22 -a.e 
Agosto de 19.24: 

Eduardo Gom·eo, 
Dr. Umberto Perretl; 
Jorge Lobo Machado; 
Pedro Martins Rocha; 
Rio Gl'MJ.dino Kruel; 
Cesa:r Bacchi de Araujo; 
Ximeno Villeroy; 
Paula Lopes; 
Julio Pere ira , menor, 17 a nno.,, 
Edmundo Bittencourt, jorna lstu. ; 
Mario Rodrigues, jornalista; 
Heitor de Mello, jornalista; 
Corrêa de Araujo, jornalista; 
Salles Duarte, jornaHsta., 
José Eduardo de Ma•cedo ·Soares, jornalista., 
J.osé Oiticica , professor; 
José de Souza Marqu es, professor; 
Sylvio R angel, advog·ado; 
P a ulo de Lacerda, advogado; 
Joa quim Pereira T eixeira, a dvogado; 
Benjamin F . Silveira da Motta , advogaa.1,, 
Amador da Cunha Bueno, a dvogado; 
Raul Cardoso de Mello Filho, estudante; 
João Guedes Tavares, estudantt!o; 
OswaJ.ao S•ampa io, phàrmaceutico; 
Pompeu Rea lle, mecanico; 
Sylvio Coelho, agente commercial; 
Rodrigo Colle, agente commercial; 
Fausto Gaya de Azevedo, promotor publico; 
Nilo Costa, advogado. 

Devo accr.escentar algumaJs palavras ao que disse tão brilhant em ente esta 
carta. 

O SR . .A:ç;AMEMNON MAGALHÃES: - V. Ex. recebeu essa carta pelo correio? 
O SR, AZEVEDO LIMA: - Peço a V. Ex. o d ir.eito de reservar ao meu. 

conhecimento intimo o ve'hiculo dessa carta, mesmo porque a segurança da-
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quelle que m'a fez chegar ás mãoio correrá perigo, e grande perigo, sl !hei 
denunciar o nome. 

Mas, Sr. Pres.idente, a meu ver, .cousa mais grave ha do que os sup-
plicios dantescos, qrue a penna habil e dextra do grande <publicista, na carta 
que dirigiu ao M.inistro expoz, com tamanha habilidade. Ha a insania 
das awtoridades, que procuram reprimir o espantalho da revolução, com 
medidas que excedem tudo que a imruginação possa concede-r. Não se limi-
taram a colllfundir com criminosos da mais baixa ralé, com transgressores 
da moral commum, com s entenciados por crimes rbarbaros, os suppostos cri-
minosos políticos, reclusos .por medo, não por prudencia, nos cubículos da 
Correcção. 

A enormidade do de!icto, a barbaridade do crime levou o Governo, ha 
poucos di>ais, a atestar, de cambulhada, num navio <lo Lloy<l, ex-a:llemã, o 
"'Cuyabá.", co.m prisioneiro.s destinados a uma ilha deserta, i;nhabitavel e lon-
ginqua, á penedia da Trindade . 

O rSR . AooL!IHo BElRGAMlINI: - Estou informado de que, de hontem para 
hoje, foram re.tirados :presos da Casa da Correcção, que a esta hora se en-
contram em logar incerto e não sabido. 

O SR. AZEVEDo Lnv.tA: - E' exacto. Chega-se a todos os n iquintes da 
crueldade. Partiram talvez 1Pa ra o degredo, .como os outros que quinta-
feira foram embarcados nesse .navio, que zarpou do nosso porto, pela calada 
da noite, rumo da fatídica Ilha da Trindade . 

Pergunto a V. Ex., Sr. Presidente, si ha ahi calma, si ha ahi t ran-
quillidade, si ha ahi íljldifferença possível no mais humilde dos patriotas, 
qrue não vibre depoi.s qe srube·r que se requinta na perversidade, não para 
castigo dos criminosos politicos ou dos pretensos criminosos políticos, mas 
para saciar o appetite incessante de alimentar-se com odios, com vingan-
ças, com miseras vinganças .politl-cas, prat1cando, dentro do estado de sitlo, 
uma retroactividade innpmirnavel ... 

rO SH. AooLPHo BEJRGAMINI: - Muito bem, accentuei Jogo isso. 
O SR. AzEvEDo LIM;!A: - ... punindo, na vingança ·do estado de sitio, 

as divergencias poliücas de homens publicos, em temrpos que já lá. vão, 
em relação ao candidato que se tornou goVBrno. 

O SR. AIDoLPHo BERGAMINI: - Accentuei esse aspecto do estado de sitio : 
a retroaotividade. 

O rSR. AZEl'VlIDo LIM;\: - A Nação, quando tornar em sl, quando cobrar 
de novo o animo que q pavor e o panico destes momentos lhe afugentam, 
quando tiver a conscie1'cia exacta de seus destinos e das immensas respon-
sabilidades que lhe incru:inbe possuir, ha de .cahir em si de vergonha, ha 
de ter a sensação üe rque não é digna de pertence·r ás modernas democracias, 

·que respeitam e cu.Jtua)TI, p.r'é!gam e prorpagam os Meaes de -liberdade, os 
conceitos de segurança, os preceitos da mais ampla e mais <1sse-c.mra toria 
protecção aos direitos JlUblicos. 

Quando, Sr. iPresidente, o povo brasileiro tiver conhecimento perfeito 
dos factos · que ora ·Se desenrolam; quando a Nação Brasileira, de posse 
de todos os seus meios P,e p ublicidade, chegar a ter sciencia certa do que se 
passa nos lugubres, cubículos da Casa de Correcção e nas in hospitas e in-
toleraveis paragens dos penedos da Trindade, o mais a lto representante do 
Poder Publico da minhit terra, ha de ser castigado por .sua vindicativa irri-
tação, e recommen<lado à posteridade como o mais rtruculento dos homens 
publicos do Brasil. 

Os SRS. NIÇANOR N<tSCIMENTO E AGAMEMNON MAGALHÃES: - Não apoiado . 
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o 1SR. !PRESIDlllN,'l'E faz soar os tym·pan ns . 
O SR. ADoLP.Ho BmGA;MINI: - Muito bem. 
o SR. AZEVEDO LIMA: - Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito 

bem). 

i/;/,..._ 'il-~ 

SESISÃO DE 23 DE OUTUBRO 

O Sr. Antonio Carlos: - Sr. Presidente, creio poder considerar-me dotado 
de apurada oonsibilia1de (muito l::eTn) . Não tenho d uv-ida em de saJfiar, a esse pro-
pooito, o j1uizlo de quantos olhem retrospect1vamente !Paira a mdn;ha modesta 
vida pubHca, nem o daqueUes, em ·regra mais r i:gorolsos, que me conheçam na. 
intimidade da mtnha vida !Privada. 

!Na mais alta conta colilceituo a. sensi.bilidade moral dos m eus ;p·resadissi-
mos collega.s da Crumara dos Deputados . 

Tendo, a ssim, em noção .exacta a dignidade ipessoal e a da alta f uncçã.0 
CJ;ue exercemos, reputo, e reputarei sempre, investido que f ui, -pela 'honrosis-
sima confiança dos il-luSltres brasileiros co·m a.e·senrto nesta Càsa, da elevada. 
missão de ·seu di:rector poliltico. 

O SR. JoÃo SANTOS: - Mutto merecidamente. 
O '8R . WALFREIDO LEAL: -,- Que V. Ex. muito merece (apoiados ). 
O SR. ANTONIO CARLos : - ... da qual me desvaneç-0 no mais a lto grau, 

reputo e r eput arei !sempre, diZ1i.a., dever rigoroso e inilludivel, manter, em to-
·das as cir.oumstam.cias, art:titude fi.rme e desa<;somhrada na salvaguarda das 
lmmunidadies e prerogaüvas acls trictas a;o nobre mandato de que n.os i:nves-
t iu a soberania nacional (mwito bem). 

Pois bem, Sr. O?re sidente. Não ob'stante a consciencia dessa sen sibilidade 
mora.! e dos m·eus' deveres e co.mpromissos para co.m o·s meus collegas na 
defesa da integiridade Idos !seus direitos, ITTão :peiicebo como, n o. exame dos 
factos relatados pelos dois dep·utados .q.ue .ha pouco faHar·rum, se .possa c on-
~ludr pela e:ici.s téncia da aggnissão ou menos pireç:o, ;por p>artie do ·benemritçi 
ohefe de policia CLesta Capi<tal, .para com a ' dignidade :parlamentar de sses dois 
oollga.s, ou, me.nos aLnda, para com a desta Camaira, ·pe.rante a qual lançaram 
os seus proiteSltos! 

Tivesse •h avido, nos factos narrado.s, o mais leve desrespeito, e V. Ex ., 
Sr . p·residente, homem de 1perfeita enfi'bratura m•oral e ·exacta comprehensão de 
deveres, (apoiaàos. Muito bem), .bem a ntes de de mim, orgão da Camara 
mais a utorizasdo do que eu, t eria, desde a primeira hora, clamado com ener-
gia e destemo.r , .peta tntegrida:de dos nosso.s dlreitols, aponta ndo-nos, com 
firmeza, o caminho CLo desaggravo. (Muito bem. Apoiaàos). 

Ao contrario da :o•pinião exarada pelos dois a lludidos· colle gas, o que a 
mim se afigura, Sr. Presidente, é que a au'toridade ipolicia l agiu dentro dos 
limites traçado·s na lei; de mod), que, se t rato d-0 incidente, é menos pa.ra 
defesa des·sa a uto·ridade do que para .patentear que, no .caso em questão , 
a Camara ficará dignamente mantendo-s·e indifferente e alheia ás insinua-
ções que lhe acabam de ser >feitas. 

Discur so publicado na Gazeta àe Notioias , 24 de Outubro de 11924. 
O discurso do Sr. Antonio Carlos n ão :foi publicado. no D iaTio oo Oon, 

oresso. 
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O nobre Dep utado que 10.rou em p·rimeir.·o logar disse 1haver sklo convidado 
em nome do Ohef.e de Policia, para de·• )r s1 hre uns tantos factos .relati· 
vos ao ... 

O SR. AzElVEIDo LIMA: - Não fui co.avidado para de:i;>ôr, e s im, a com-
parecer á PoHda. 

O SR. JosÉl BcNIFACIO: - E' ~ m esma cuusa. 
O •SR. ANTONLO CARLOS: - ... ·recente e fracassado motim contra a ordem 

pubU.c.a . ·Parece, Sr. ·Presidente, <:;xcessiva:mente dilf'ficil que se possa lobrl-
gar nesse convite uma aggressão á immunidade do Deputado, consistente 
em não ser .preso ·senão em flagrante delicto de crime inaffiançavel ou me-
diante licença da Camara. 

Pela minha ,parte declaro que a autoridade me \I)resta,ra, serviço rele-
vante, s empre ·que , envolrvido o meu nome em factos que ilil!l>O·rtem na trani!-

_B"ressão das leis penaee, convidar -me para compaPecex á PoUcia, at1m de 
depôr sobre esses mesmos if'a,ctos. 

O SR. JoÃo SANTO·s: - E' um dever Cívico do qual não está excluido o 
Deputado, que tem ·o dever de dar o exemplo de respeito ás leis, para verem 
a.Ssim honradas ae nossas immunidadelj. 

O SR. A.Do·LPHo BERGAJllIINr: - Mas 'é muito dilf'ferente - mandar convl-
. dar - e buscar. 

O SR. ANTONIO iCARLüs : - E sse Deputado teve, immediatamente, a prova 
de que .nã o havia o menor proposito de detenção, contra elle, ·P DII' .parte da 
a:uto-ridade ;poUcial, -tanto que, havendo recusado o convite, nenhuma outra 
cxigencia q.lle ;foi feita. 

1 
Onde, pois, o ,proposito de menosprezar immunid!!Jdes 

parlamentares. (Apoiaà,os . Muito bem). 
O segundo Deputa~o, declarou q.ue o re:i;>resentante da autOTidade dis· 

s()r'a ·que o procurava Plj-I'ª conduzll-o até ao 10hefe de .Policia, afim de prestar 
eS'clarecimentos so.bre if1,1.ctos indeterminado.s. 

O SR. ADoLPHo Bm~:GAMINr: - Conduzi-me li. presença. do Chefo de Po-
licl.a. que queria falar commLgo, 

O SR. ANTONIO C'A.RfJos: - O nosso iLlus·tre c ollega se disse, no decurso 
da s ua oração, .pessoa Çle perfeita Sf'nsibilidade mrrlll, motivG porque exor- ' 
'C!:el rr eu diecurso com as palav~s q·1:e hei dito . 

Ora, 1Sr. Pa-esidente, 8Ssa sensi·bilidade moral i.filPunha a S. Ex., .s1 con-
vencido .houvesse sido qe que a ~ utoridade vinha tt-·rcear-lhe a libe·rdade da 
DeputaJo, .J dever inillufl.ivel da re.:J!3tr;ncia, 1Lssim pug 1,i.11.10 pc: ·.i S<:;U direito . . 

Parece que a e:xipr~sã:o ... 
o ·SR. ADOLPHO BERf)AllIANr: - Ia matar o Capitão. Com que arma? 
·o ·SR. ANTONIO CAru:,o.s: - . , . communis.sima da sensibilidade m o.ral estâ 

,precisamente em que jámais se deixe •periclitar, sem protesto e r esis tencfa, o 
direito que nos assiste. 

O ·SR. ADoLPHo BERCJAMI'.NI: - ·Deante da força não ha a:esi-stencia. 
O 1SR. J .oÃo SANTos: - Mas não 'se chegou á força; V. Ex. accedeu prom-

ptamente ao convi1te. 
o SR. ADOLPHO BIDRG,AMINI: - Não apoiado, tive de seguil-os . 
V. Ex. sabe que, m fl-Smo em Direito, cede-se á vtolencia e protesta-se de· 

pois pelos meios regulaFes . 
O SR. J oÃo ·SANTOS : - E isso homra a V. Ex. IC'lonfessou dignamente que 

o Chefe de J"olicia o tratou com . todo o respeUo. 
O SR· ANTO·Nro CARJ,os: - O homem que, conscientemente, deixa sacrl· 

fica:r seu direito é um f!ovarde. 
O SR. AIDoLPHo BER<jAMINJ: - Quem? 
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O SR. ANTONIO CARLos: - O homem .que deixa sacxi:fi.car conscientemente 
seu direito, que .assiste impassivel ao sacrificio dPsse direito., é um covarde. 

O SR . .ADoLPHo BElROAMINI: - Repillo a insinuação. 
O SR. Jos:ID BoNIFA(;W: ,...-- Não ha ins-inuação. (Apoiados). 

O SR. NOGUEIRA PENrno: - O oxadocr fala em .termos geraes· 
O SR. ANTO·NIO CAR·Lo!s: - O nobre Deputado aião aguardou o fim do meu 

pensamento; ·aparteou .prematurâmente . Como não posso nem quero reputar 
o nobre Dep.utado •Sr. Ado1pho Bergamini um covarde ..• 

o SR. JOSÉ IBONIFACIO: - Sem duvida. 
0 SR . ANTONLO CARLoS: - ... a conclusão que tenho a enunctar é a de 

o .Sr. Berga mini, teve, no momento, a cons-ciencia nitida de que seu direito 
de Deputa:do não estava •menospresado, .pelo convite gentil da autoridade ... 

[) SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Muito geutil .. . 
O SR. ANTONIO iCARLlJS: - . . . .para o fim de comparecer á Policia afim 

de di:t.t>r sohre uns tantos factos, a'Pós o que foi transportado em carro do 
chefe , i&to é, cercado do maiox apreço, 1para !sua r esidencia, e aqui compare· 
ceu hoje ..• 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI: -- Já •hontem compareci .para referir im· 
mediatam.ente os factos, o que não me foi 1possivel. 

O SR. ANTONIO CARLO·s: - .. . como compareceu 1liontem, dando, .portanto, 
a. opiniãu o á :Camar<L, a denwnstração mais completa de que a autorida-de 
jámais cogitou, •por qualquer 1'.6rma, de embairaçar sua acção .parlamentar, a 
qual se effectiva durante o tempo em que dura.m as sess·ões do parlamento. 
(Apoiados). 

Creio, ·Sr. Presidente, que pela minha parte e pela dos meus co!legas, 
cujos sentimentos penso intel"Pret,a;r - (m1Uito bem) - não temos nenhum 
motivo ·para nos considerarmo•s a_,ggraivados. 

O .SR. ADoLPHo B.EJR<MMINI: - Já disse de começo, que contava •Com essa 
displi-cenoia. 

o SR. ANTONIO :CARLOS: - Não por diSIP·li.cencia, mas .porque . ... 
ú \Stt. ADOLPRo BiElRGAMINI: - ~s immunidades garantem as palavras 

dos Deputados e os discursos destes não são ,publicado•s. 
O .SR. ANTONIO OARLos·: - ... comp·rehendem.os e interipxetamos os facto·s \ 

sem o veneno das paixões 1pecr.turibadoras, essg,s mesma,s paixões pevtw·.ba-
do·ras, essas mesmas .paixões que vêm drisplicencia onde ha apenas sereni· \ 
dade e isenção de animo . 

Não tenho duvida em .proclamar alto, perante todos os meus collegas, 
que o Sr. lPre'sidente da Re.publica é incapaz de ,permittir o mais leve atten· 
tado aos direitos da CMnara dos Deputados . (Apoiados, muito bem). 

O SR. :SIMÕEJS FILHO: - E' declaração que V. Ex. :raz multo oem em 
fazer. 

O S1t- ADoLPHo B.EJRGAMINI: - E' de deplo·rar que esteja em contradição 
com a omissão dos discursos dos Deputados. 

O ·SR. ANTONIO CARLos : - Elle só os pôde ter, esses direitos, corno os 
tem, no maximo apreço, porque sem a consideração .pelos representantes do 
poder legislativo, eJ.le teria de ·presenciar ao desapreço pela prop.ria posição 
que occu.pa. 

Orientando-se, portanto, no sentido •do max~mo res1Je!to, do zelo o mais 
·fe:rvorolso, peJas ·Prerogati-vas dos Deputados, elle, em summa está em sal· 
vaguarda dos seus pro,prios dkeitos, além de que rende todas as homenagens 
a esrta patriotica assemibléa, collabo·radora eflf'icientissima, ·senão directora, na 
·acção intemerata que S. Ex. vai desenvolvendo na d-efesa da legalidade. 
(Muito bern). 
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Parece-me, Sr. iPresidente, que a autoridade policial terá de .pedir, a 
coilegas no·SISos, escla,,e·clrnentos sobre .uns tantos papeis que a Investiga• 
ção, em torno dos ultirnos acontecimentos, lhe~ tem at.tribuido·, o que é da 
oonvenienoia .para todo's, :p ois, ,patenteará que nos mantemos fieis, certo em 
esplendida maioria á promessa, sob 1Palaivra de ho·nra, que cada um li'ormulou 
ao tomar assento nesta casa (apoiados), isto ê. ·a de d erfender as instituições 
legaes e a Patria . AISsim •se fará a luz sohre urnas •tantas res_ponsabilidades 
atê agora indeterminadas e ind.efirJdas. 

Esse ê, seguram.ente, o desejo de todo·s os collegas que sabem ter nu 
devida conta o apreço pela propria .• pessoa, ,pela nobreza do mandato, apreco 
mamifes-tame nte inc:omp:xtivel •com uma tantais aff.irmaçõe.s insensatas, <Cujo 
effeito uni·co ê deprimir aquelles que as enunciam. (Muito bem, apoia(los). 

O ·SR. J.oÃo •SANTos: - Desorespeitosa:s . 
O SR. NElüSoN DEl SElNNA: - O desmaindo de linguagem ê uma diminuiçíio 

da propria 1prer01gaJtiva e da .prop.ria dig.nidade •parlwrnentar . 
O SR. ANTONIO iCARLOs: - Sr . Presidente: para .os es piri.tos não trans-

viados , ê singulM'nlente eGtranJJ.o que se irroguern censuras ao Ohefe do 
Estado pe1ais medidas de defesa, e não de aggressão, que elle vai pondo em 
pratica contra as t entaitivas e assaltos aos podeJ:es constiotuidos! Pois se é 
esse o seu primeir.o dever! , . . Como classificar oo homenls que, investidos 
legalmente da fun<Cção de a u toridade, desertam ao curn.pl'imento dessa missão 
elementar? CreLo que iS'Ó o.s animas presos de i:n'sania ,poderão estranhar a 
acção do governo em a ;pratica de rnedida:s que visaim reprimir ou 1JUl1ir os 
levantes contra a o•rdem legal, o que vale dizer, co.ntra as instituições poli-
ticas •que a soberania p~pular, pelos modos regulares, adoptou como as ca-

[lazes de realisairern a ff lic i.adde e o p.rogresso da iN ação! . . . A censura a 
esses aotos de .prura defeli/a, importa em ·precondoor a doutrina absurda de que 
o poder publico deve cri.1zar O·S braços e ficar imp-assiveJ diante dos que se 
propõem a destruil-o, de que a autoridade deve ficar inerte diante dos tu· 
muitos, ou das ten'tativas de mo.Uns .que vi-sam subvertel-a ! .. . 

•S.r .. Pr0<'31dente, eu imqU'.ioro dois espirito·s não 'Pe.rvei,tidos 1pelas .paixões, 
se ê ou não dever dos &'overnos, erm ernergen:cias taes, ,pôr em excução me· 
didas preve111tivas, comq, entre outrais, a detencã.o dos indiciados de co-
autoria ou cumplicidrude em tae·s tumultos e motins? 

O •SR. ADoLPHo BERGJ).MINI: - D ebaixo de'Sse pretexto, .p.rende muHos in-
nocente1:1. 

O SR· JoÃo SANTos : - Isto, depo.is se apurará, .qua'Ildo aqui discutirmos 
os a,cios do estado de .sitio. 

O !SR, AooLPHo BERC1i\MINI: - .Discussão puramente platonica. 
O SR. JoÃo •SANTOS: ·- .Então, ê platonico t a mbem o pretexto que Vossa 

Ex. está invocamdb agora e, neste caso, não valeria a pena fo.rrn ulal-.o, 
O SR . ANTONIO 1CAR11os: - Organtsa;ndo a u:>atrla r~ublicana, Sr. Pre-

sidente, os con61tituinte's de 1891, de<H:ier ando seriamente, lançaram na lei 
magma, oomo tnstrurn.en'to paira de<fesa da ·Ordem e das instituições legaes, o 
.principio, devidamente limita do, do estado de sitio. 

O •SR . .ADoLPHo BERGJ).MINI: - No entainto, o estado de sitio tem sldo !!11. 
mitado. 

O SR ANTONIO IC'ARLOs: - As limitações dizem r espeito âJs faculdades at· 
trfüu!das ao ,governo, dentre as quaes figura, de modo claro e insophlsma.· 
vel, a de .prender quantos, a seu juizo, estejrurn operando, directa ou indire· 
ctarnente cio.n·tra a autor\dade coi;i.stituida . .. 

O 1SR . .ADoLPHo BElR<JAMINI: - Detendo presos po!lt1cos em logares o.es-
tlnados a réo's de crimes cornmuns. 
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O SR. ANTONLo iCARLos: - ..• ou (participand1> de conspirações, desor• 
'1em1 e l"evolta:o. 

O SR· JoÃo rSANTo•s: - PerfP.ltamente; a acção preventiva. 
O SR. ANTONIO iC'ARLos: - O Sr. P.reside.nte da ·Republi.ca n ão excedeu 

jámaii; esses limites ... 
O SR. ADoLPHo BERGAMINr: Nem mandou fechar jo.rnaes ... 
O rSR. ANTONIO CARLos: - ... e se tem ma.ntido em attitude .puramente 

defensiva. 
O Hit. Jo:SÉ BoNIFACIO: - Ap0lado. 
O 1SR. ANTONIO CARLOS: - Eile mais não item feito, ' senão, .no cumpri· 

menta de um dever elementar1ssimo, defender-se e defenlder <0s ipodeTes cons-
tituídos da Nação ... 

o SR. JOÃO SANTOS! - A ConsUtuiçã.o. 
o •SR. JOSÉ :SoNIFACI-O: - o regimen. 
lJ S1<. ANTONIO C:ARLos : - . .. e a diginidade do seu mana.ato, contra ag· 

gressões dissimuladas ou claràs. 
o 1SR. FRANCISCO PEIXOTO: - M·uito lbem. 
0 SR. ANTONIO .CARLOS : - Acaso pretenderá al1guem ficasse o rch efe de 

Estado em aMitude inactiva dia,nte 00, inominaveJ ·revolta que se 'Verifiooru 
em is. iPaulo ou diante da con.,.piração .fracassada de que dão noticia o$ 
3ornaes de hoje? · 

O SR· FRANCISCO iPErxoTo: - Displicente, como disse um collega. .•• 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI : - Para .não ser fü.splicen'te !feciha jornaes e 

mttte na ·cadeia os seus adversarios. 
O SR. AN'L'oNIO CARLos-: - Acaso convirá alg-uem em que S. Ex . ao 

<nvês de prender seus anYersarios, delles rse :f ; ze~-se ou se faça prisioneire>, 
ou que ass-is·ta, indolen:e, aos golpes co·ntra a Legalidade, contra a Repubtica, 
o que imp9rta dizer, conit)'."a ·a Paitria.? 

o SR. MANOElL JUNIOR : - Accusal-o-ia,m de rir ~"!PtO e convarde os mesmos 
que o accu'sarm, ag.oca, de violento. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI : - Eu não lhe faria. esta a,ccusação., de'scle que 
respeitasse a. ConstLtuiçã,o e as lei·s. 

O SR. ANTONIO CARLos: - Respeitar a Oonstituição e as leis! ... Como, 
se, em são esp.irDto, se ·Pudesse aponta.r wna lsó transgressão a essas leis 
e a e•ssa Constituição! . •. 

o SR . .ADOLPHO BERGAMINI: - o fechamento de j0rrnaes. 
O SR· JoÃo rSANTOS: - Está dentro de> sitio a utorisado pOT nós. 
O SR. ANTONIO rCARilOS : .---- ... come> se allegações de :tal jaez não allufüs· 

sem a aiotos que, me-smo me> juizo dos novatos em .o rnarnejo d os livros jurid\-
cos, estão :!ncluidos dentre as !faculidades, .que, na vigencia do sLtio, a pro· 
rPrla Constituição iperanitte e rgara,nte! ... 

O SR. JoÃo 8ANTos: - Berd'eita.mente. 
O SR· Ano,LPHo BERGAMINI: - Não sou t ão novato, e, no entanto, não 

ence>IJJtro um autor que jusU.fi:que essa medida. 
O SR. ANTONIO iCARLos : - V. Ex. é um a,pa-ixonado, está envenenado -por 

paixões vehementes . 
O SR. AIDoLPHo BERGAMINI: - Sou um apaixona;do p ela justiça , pelo dl· 

reLto, pela liberdade. 
O SR· ANTO.NIO CARLos: - Pela justiça e pelo dtrei<to somo's 116s, aiqu el!es 

que de'fendemos o iID!Perio das leis. (Apoiados, muito bem). 
Illudem-se todos qruanto·s !l)ensam que a justiça pôde surgir das revoltas 

e dos mdtins! (Apoiados). 
o •SR. ADOLPHO 'Bil!lRGAMINI: - o 14 de Julho ahi está na histol'ia. 
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O •SR. ANT-ONro CARLO.S; - I1ludem-se quantos pensam que á mais op-
;1>ressiva das legaHdades é preferivel a 1tyrania que ;iegue sempre a victoria 
de revoltas ou de motins! ... 

() SR. Jo·ÃO .SANTos: - Apoiado. 
O SR· ANTONIO CARLos: - ... . que não visam senão destruir para sa-

tisfazer ambiç.ões de mando ou de vindictas ... 
o '8IL ANTUNES MACIEL: - 1Sem prograan,ma. 
o SR. NELSON LIEJ 'SEN'.NA: - E' o apetite das posições. 
O SR. ANTONIO C!ARLO·s: - .. . moUns e revoltas que marcam sempre o 

inlóo ue u ipa serie de pronunciamentos que a nniquillam as nações, e as 
eliminam do conc·eito dos .povos cultos. 

As nações organisa.das dentro dos .mo.Jde:s republica nos não precisam re-
correr aos motihs e ás revoltas para fazerem tri•umphantes as reivindicações 
que pretendaim. Dentro da 1ConsiUtu1ção e das leis estão esoriptos e as'segu-
;rados. -Os procesS-Os pelos quaes as legltlmas correntes de opinião conseguem 
impôr-se e dominar, den.t.ro da paz. 

AJss!m, Sr. Presidente, é necessario que a con.sciencia n acional ·se pre-
vina ·CO·ntra as versões tendencio•sas e se mantenha firme e intransigente na 
convicção de 4ue o chefe de Estado não tem aggred1dJo., que se tem rnani!do, 
ao contrario, denitr-0 das linhas de rigorosa defe-nsiva, que, amante da paz, 
não provocou, nem provo:ca:rá, lutas, mas que, "m defesa da P.atrja, tem sido 
forçado a aceitar a luta pro.posta pelos ad•ver'sar!os da o·rdem, da leg-a.lldade 
e das instituições ·republ!canas ! . . . (Apoiados. Muito bem). 

Convém a esse proposito, S.r. Pll'esidente, rememora<r factos. Antes da 
revolta de que <foi scenro a gloiriosa cidade de ·São Paulo·, Q·Ue acto ·ha do 
Sr. Presidente da Repu~>lica restrictiva. da Hberdade de quem quer que seja? 

O SR . .AIDo.J:JPHo BERpAMINI: .- Um delJ.ei; fo1 prender o's Srs. Maurtcio 
de '.La:cerda, .Edmundo J:\1ttencourt e outros mais, que não estavam envolvi-
dos em conspirações. 

Vo=s: - Isso foi ·d~po·is. 

O SR. ADoLl'HO BilRGAMlNI: - J!'ol antes da <lecretaçãa. do sitio, nl'l.o 
tendo nfflil sentimento de .piedade para a;quelles que estiveram na immlnencia 
de m-0n-er no caroore. 

O SR. FIElNRIQUE Doj>SWORTH: - •Sempre agiu com parclalldacte pol!t!ca. 
O SR. ANToNro CARLC)'s: - Estas .prt.sõeis foram verificadas apos a revolta, 

no d1a; ou na vespera da decretação do 0oo:tado de sitio. 
~L<vnço·, •Sr . !l:-'-restdente, essa rnter.rogaçao aoo Juízes capazes, áquellas 

que ~e prn1ponJ1'am a ju\gar a acçao do Sr. Presidente da Republ!ca sem o 
toxico das paixões :Cégall, 

Qual o a:cto, re1pito, <lo chefe de Estado, amtes do assalto contra a !ega-
lldade verificado na revc>lta operada em São Faulo, qual o acto em co.nflaco 
de liberda des indlviduae:ij? 

O SR. HENRIQUE .DoDE)W'ORTH: - O caso da \sen atoria do .Districioo Federal. 
O SR . .Al:.>Oit..PHo .EsER(lAMINr: - Que conf.iscou toda a liberdade do eleito· 

rado carioca. 
o SR· JOÃO SANTOS : -- Fol o Senaao. 
O SR. l!ENRIQUE D-0n15w0Rni:: ,-- Que t:i·tmauo! 
O SR. J-0Ão SANTOS: - E' uma cor.pori;.ção tão regpe.J1ta.ve1 como 11. que 

V. Ex. dignamente rep11esenta. 
O SR. 1liENRIQUEJ Dor>swoRTH: - Foi o Senado·, m ais devido á interven-

ção pes'soal do Presidente da Republica. Isso é innega:vel. 
O SR. JoÃo SA'.Nros: -- Nes-se oaso, V. Ex. deve censurar o ·Senado, antes 

de censurar o :Presidente da Republica. 
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O <SR. ADOLPHO BEROAMINI : - E' um facto pu'l>11co e notor!o, confessa.d.o 
pelo 1propTlo íPresidente da RepubUca, no telegraimma· que mandou a um 
Senador ·LJ.Ue insulta o Districto J!'ederal. 

o SR. NELSON DE S/ElNNA: - Eis o veneno das paixões. 
O SR. Ar>o.LPHo B'.ElRGAMINI: - Se fosse esse o veneno aM .palxões, ser1a 

uma paixão nobilissima . 
O SR. NmLSO•N DE SENNA: - Paixão 1nobilis·sima ·é 11. nossa, que defendemos 

a ordem e a ll<berdade e conctemnamos a aicçao da maishorca. 
O >SR . if'iRESIDENTE: - Art:tenção. Es,tá com a .palavra o 1S.r. Antonio Carlo·S· 
O SR. ANTO·NIO CARLos: - Eis a.hi, Sr. P ·res!dente, a resposta, que a mi-

nha pergunta vai alcançar de :fogoso's adve1,sar.ios do Sr. '.?.residente da Re· 
rpub!iJca : o nao reconhecimento i'.le um senauor. 

o SR · NICANOR NASCIM'EN'.LX»: - V. Ex . dá lioenç.a para um a parte? Dois 
annos antes, o humnae Deputado que se está dirigindo a V. Ex. foi, igual· 
mente, expulso da Ca.mara, sem revo1uç,ão a1gll.Ina, 

O 1SR. HENRIQUE DoDsWOR'I'H: - Entãi f'>, de ·acco,rdo COlin o no'bre Depu-
taido pela Bahia, V. Ex . está insultando a Camarn. . 

O 'SR. JvÃo SANTOIS : -;- Alludi ao modo ironico po.r que V. ·Ex. se dl..t'IghJ 
ao Senado, dizendo : Que Senado! ... 

O SR. HENRIQUE DvnswoRTH: - Não houve irreverencia alguma ao Se-
nado; a ttri1bui directamente ao Sr . 'Presidente da Republica a depuraçã,o 
escandalosa do Sr. Irineu M.a;ohado. 

O SR . JoÃo SANTos: - Direotamerute, V. Ex. não pôde attribu1r; corn.-
mette uma ,grande injustiça. 

o SR. ANTONIO CARLOS: r- Eis ahi, Sr. :Presidente, a paixão de senGR·· 
deada conbra o Ohef.e de Estado, 3JOcusa-o, tão !sómente, de haver conco·rrido 
tpara o não .reconhecimento de u ..n Senador. 

O 'SR. ADoLPHo BEROAMINI: - Ape:nas . E o asse lto ás secções do Meyer! 
JÜ !SR . ANTONIO IC'ARLos: - E 1Si é certo isso., 1Sr. Po.iesidente, !felizes 

aquelles .que Ilhe aintecederam no poder, QU a elle s uccederem, si, contra elle's 
se allegar apenas essa culpa ! .. . (Muito 'bem) . 

.AJssim, foi 0JPÕS a revol<ta alludida e em consequenc·ia da acção repressiva 
por ;parte do governo, que a c:riti.ca de a lguns coUegas· ... 

o •SR. FRANCISCO PEJIXOTO: - Apaixonados. 
O SR. ANTONIO CARLOS: .:___ .. . surgiu n a 1Qa,mara, sem ait•tender, repito, 

que tal acção tem sido puramente defensiva. 
O ·SR . ADo·LPHO BEJRaAMINI: - Autorizando o Governador do Estaido do 

Rio Grainde do Sul a prender redactorres de jornaea adversa;rios, e mandai-os 
1para o Districto Federa l . 

O 'SR . FRANCISCO PmxoTo: - Como? 
o SR. ÁDOLPHO BElROAMINI: - Po·r telegraJmma. . 
O ·SR. ANTONio GARLos: - O aparte de V . Ex. t em meno·ll o pro,po~!tu 

de accusar o Presidente da R epublica do que o de envolv·er no debate a 
barnmdai do Rio Grande do <S·ul. .Mas, V. Ex . , se engana : a bancada riogran· 
dense 1é devidamente perspi-caz .. . 

O SR . . MACIEL JUNIOR: - Não preci1Sa de •pr.ocurad.ores. 
O SR. ANTONIO CARLo·s: - ... ·e !se colloca sempre a.cima das murmura-

GÕes, ainda que ten:ham como .scena.rio esta <Camaira . 
O 1SR . .ADoLPRo BEJRO-AMINI: - E' uma consid,eraç.ão tendenciosa de V . Ex. 
O iSR . NlABuco DEl Gouv.lllA: - Te ndencioso foi .o apa:rte de V. J!iA: . 
O SR. ANTONIO CARLos: - Qual o b<raisileiro de consciencia trainqui!la 

quanto a tnsttgações ou coparücipações em deso·rdens que ih.aja soHrido em 
sua liberdade? 
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O SR. JoÃo SAN'.OOs : - Perfeltame:1ne. 
O SR. ANTON10 CARLOS: - Querer que o governo, em tal emergenc1a. 

deixaJsse de agh' ·com energia e desassombro ... 
o SR. FRANCISCO J'EtXOTO: - ID' uma ingenuidade. 
O SR. ANTONIO CARLOS: - .. . seria' admittir que a Nação brasileira "éntre· 

giue a imibecis a direcção dos seus desU.nos . (Apoiados) . 
O SR . AooLPHo BElRGAMINI : - V. Ex. est!á co.ntestamdo º"' orador~ 

que festejaram, neste 'reciillto, a pa:z no territOTio nacional, 
10 •SR. JoÃo 1SANTos: - Até aquelle momento, ou antes, a repressão do 

movimento de ·São PaulD'. 
O SR· iNELSON DE SENNA: - A repressão da desordem é condição da pw.i . 
O SR. ANTONIO CARLOs : - Por que recordar que as nossas expansões pa-

triottcas naquelle instante ... 
o SR. JOÃO SANTOS: - 1]}x:pansões que 'l'ora;m m ulto JUSl:ru<. 
O SR. ANroNro CARLo,s: - ... não tiveram completo prorposito? O caso 

é, aintes, .para s·er lamentado. 
Mas, !Sr. Presidente, insisto e m verguntar : onde a excusa, ou .mesmu 

a attenuarute para movimentos sediciosos contra· a autoridade cor1stituida? 
Que .motivos 1poderão ser invocados ipara a revolta, nesrt:e momento, contra 
o poder .pub!Lco legitimo? 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - A an.sia da liberôao:e. 
O ·SR. ANTONIO K.:''ARLos: - Ansia de l~berdade ! . .. Acaso esta oorre pl!-

iI'igo ou soffre attentados, f6ra das permissões lcgaes e do meio dos ~ti
gadores ou partici]'.}ante~ de motins? Porque a autoridade prende uma centena 
de brasHeiro-s suspeitad9s de cons.piraidores, as liberdades publicas periclltam? 

O SR · ADOLPHo BERG.AMINI: - Foi a,penas e's:trangulada, desde que se votou 
a " lei irnfaime" contra f.L irnpren.~a. 

O SR. ANTONIO CARJ.,os: - Onlle está o attentado ã liberdade '? 
Essa "!-ruf'ame lei de im.J'.}rensa" ..• 
o SR . ADOLPHO BEIRGAMINI: - Infa.m!ISSima. 
O SR. ANTONIO CARLO'S: - .. . ·que mais não fez senão am'parar as vict:mas 

da dif•faimação publica contra a tyrania de algozes trailSlformando o jornal 
em instrumento de calumnias, senão assegurar ·O d ireito de livre ·critica, 
differ·ençando, iporrém ... 

O SR. ADOLPHo BERflAMINI: - E' a manifestação da verdade que desa-
grada ao Güverno. 

O S.R. ANTONIO 1CA;imos: - . . . o 1commentar1o legitimo do des.regra-
meruto que envilece , ga-ranti.ndo a verdade, mas vedanda a Inju ria ! ... 

O SR· ADOLPBlO IBERQAMINI: - !Com a verdade que não pode .ser prüvada, 
]'.}orque aité a "exceptio verltat", soiffreu limitação. 

O SR . ANToNLo CARLOS : - Quando os jornaes injuria vam o oonselheiro 
Rod!rigm~s AJves e outro15 chefes de E stado, dizia,m a verdade ... ? 

O SR . ADoLPHo BEÍ/tGAMINI: - E não lfoi prectso a lei de imprensa 
pa,ra que o governo des;se eminente brasileiro fosse applaudido no que tiniha 
de bom. 

O SR. FRANCISCO PJ:;nxoro: Nem .po,r isso se deiX!O·u de calumnia r o 
presidente. 

O SR. ANTONIO ICARf'OS: - E' oerto que aiquelles que professam a vida 
publica estão sujeitos â critica da opii'l'liâJo, aos oommentarfos, por S6\llM 
a:ctos . .. 

o SR. ADOLPHO BEI\GAMINI : - Viale muito m aJi.s o julgamento da. opi-
nião imparcial e so·berana. 
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O SR . ANTONIO <C'ARLos: - ... mas não _se iPOde admittir que essa critica 
;vâ até tá calumnia tor,_pe, nem senJjp!l'e rei,j_peltamdo Jao meruos a il11bm,i-
da.de dos lares. (Apoiados., muito bem). 

O SR. JoÃo SANTOS : - A liberdade disci-p!ir.ada . 
O iSR. ANroNIO iCARLos: - A liberdade d1S:ci.plinada, como bem diz a 

auto-ridade i-nconteste do illustre collega, rep·resentante da Bahia . 
o ·SR. J OoÃO SANTQS: - Bondade de V. Ex. 
O .S-R· ANTO·NIO CARLOS: - Mas, eu dizia Sr. Presiden•te, que lanço â 

opinião nacional esta pergunita, ho1e e .amanhã: Quaes os actos .p.raticado.11 
pelo S·r. Presidente da Republica que possam e:x;pli-cax, permibtir ... 

o SR. FRANClSOO l'EIXOT.0: Descu1par mesmo ... 
O SR . ANTONIO iCARLos : - . .. desculpar levante contra a auto•ridade con-

stituida? 
o ISR. ADOLPHO BiEJRGAMINI: - A pergunita Cije V'. E x . CIO•m eça não 

chegando á Nação, porque não oo publica cousa a lguma, e não p oderia seT 
respondida, quando ohegasse, p,o-rque a Naiçãio tem actuaJmente nove de 
suas unidades sob o estado d-e sHi-o. 

O .SR. ANTONIO CARLos: - El -si pergunto á Nação, porque já perguntei 
ã que:Jles que, aqui derutro, vaidosan:nente se consideram os J!dimos repre-
sentantes da opinião ,pubJi.ca. (Apoiados, miiito bem). 

O ;Sn. NELSON DE SENNA: - Os unices ,patriotas no meio de uma CBmara 
de ·2rn rep!l'esen.tantes. 

O SR· ANTONIO 1CARLos : - Procuro em vão no ambiente actua.J da nacio-
nalidade l>raisileira, .quaes o,s symptomas de mal-esitar percurso-res de convul-
sões revo.lu.·cio:m1.riais e não -os encontros. Na ordem economica que ha? Pros-
peridade. (Apoiados, muito be?li). 

O ·SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Então. vão-se auE:mentar os vencimentos 
dos funccionarlo\S ..• 

O 1SR . ANTONIO CARLOS: - V. Ex . conf.unde prosperidade eoonomica com 
1pr.ospeiridade dais fi.nanças -publicas. 

O SR. ADoLPHO B!ElnGAMINI: Não confundo, mas estãn intimaimente li-
gadas. 

O SR. ANToN·Io 'CAR.Los: - O aparte de V. Ex. mostra que confunde. 
(Apoiados, mmto bem) . 

.A producção nacional aAttinge a .preços c1ompEmlsador-es dia: actlvtdade 
ag-ri-cola e da actividade industrial. Agricu1tores e indust-riaes estão bem, e, 
cento, mais -não desejam senão que ·se lhes assegure a paz para auferirem 
tranquillamente o lucro dos seus esforços. (Muito bem). O operaria agrioola, 
como -o indulsb·ial, se não .prosperam na ,proporção da capital a que servem, 
tambem não definham . As ,populações de todo o vasto interio·r do paiz vivem 
felizes. Fóra desta ,grande metro-pole que é o Rio d:e Janeiro, não ha agi-
tações, não ha, nem houve, s alvo o -levante puramente militar, de São 
!Paulo, Sergi.pe, PaTá e Amazonas. A vida de todas as classes decor-re em 
relativa satisfação sem obstaculos maiores. (Apoiadas, mui'to bem). 

O SR. AD:•LPHO BmRGAMINI: - As utilidades vão b araitear, então ... 
O SR. ANTONIO -CARLOS: - Existe, e jã está a.ssazmente .proclamada, a 

carestia da vida, pheno-roeno universal. (Apoiados). Não ha pov,o que es .. 
teja iµresenlemente immune des'se grande tri-buto-, qu.e, no ellltanto em o 
Brasil está menos pesa do que em muitos outros paizes. (Apoiados). iP.rove-
niente de causas complexissimas, a carestia não 1p6de ser extinota d e isubHo 
por actos •do governo. E' -i:>re-ciso tempo, e só o trabalho nacional, agln<Io eua 
todas as esplheras induSltriae~. pode-rã a es'se fim co·ncorrer 1.Pre po-nderante-
mente. O .governo actual não tem favorecido -a carestia, anites vai tentando 
combatei-a e attenual-a . (Apoiados, mutto oem). 
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o SR. NIOANOR NASCIMENTO: - E' o unico Dresldente que já se .QCC\l:POU 
della. 

O SR. NoaUEIRA lPEJNIDo: - O ·Sr. Wenceslau Braz tBJmbem cogitou della, 
adoptando medidas como a do Oommissariado de Alimentação. 

O SR. ANTONIO ICARLos: - Ainda •bem que, em apoio de minha/s pala-
·vras vem o apar•te de um digno Deputa.do, r .epresentante deS:te melo carioca, 
considerado como sendo o mais aggredido pela carestia. (ApOiªdos; muito 
bem). 

V. Ex. vê, ·.Pontanto, St!'. Presidente, que 'ºª autores de revoltas como 
os faihricant&s de motins, não objectiv3Jm a defesa de lntere!sses p.eI"!Ilanentes 
da Nação, de interesse algum das classes, qiots, a esse re.sipeLto, nã.o ha o que 
,.e1vindlc0.r por process o<J violentas. (Apoiados; muito bem). 

{) SR. NICANOR NASCIMENTO: - Apoiado. E' essa a grande questão: não 
represenrt:am mmhum i·deal. 

O SR. ANTONIO CARLOs: - Elles defend.em .os dnteresses individuaes de 
cada um ou os in,teresses dos agrupaimentos em que umas tantBJs solicitações 
de ordem lnferlot!' os nmnlu e congregou . (Apoia.dos; muito bem). 

o SR. NIOANOR NASCIM\EJNTO: - V. Ex. me perrnitte um aparte? Se 
tosse qualquer dessas ca:usas al!e;gadas pelos op·posidonistas que estives~em 

cl...}terminando a revolta miUtar, com ena estariam os operarios ·que síi.o os 
que m ai:S soiffrem ne;<sa.so occasiõe·~ de crise . E elles não estão com a revo-
iução. 

o BR. ANTONIO CARLOS: - Tal qual. 
O 'SR . NELSON DE SENNA : - Devem estar contra a revolução. 
O SR. ADoLPH<> BE~GAMINI: - Estã,o na cadeia. . 
O SR. AN'.OONio CJfLOS: - Já o declarei e repito, em apolo do aparte 

do nobre Deput!!Jdo, ST. Nl-cainor Nascimen,to; o governo não rtem li.enuncia 
de que os operarios, ü1dlvidualmente ou 1por classe, de qualquer mó-do, este• 
jam participando de m •ort:ins ou de l'.'evoltas. (Troca:rn-se apartes entre o 
Sr. Nicanor Nascimentp e o Sr. Simões F i.iho). 

Q gover·no sabe, ao contrario, que o's operarios, cuja prosperidade é presa 
á prosperidade industFial do paiz, estão trrunqui'1'los, e, por manifestações 
que elevam a clas•se, têm aipoiado e apota.rão a auto.11idade cons-Utuida. Não 
.percaim de vista jámai;3 os operarios que as revo.Jtas e motins só lhes podem 
atrazar as justas reivtndica.cões. (Apoiados). Que esperar do encarecimento 

da vida, no Br1a5il, se a o·rdiem publica perigar ou soffr.er uma soiução de 
continuidede? Notai pa,.ra o.s pai·zes que as co·n-.. 11;.sões inte~tinas têm desr,r-
ganisa.do. A !fome e a miseria, generaU.sadas, nelles installaram seu dominio. 
O interesse de todas as -classes. de ·todos os i<ndividuos, e'stâ, no BrasH, em que 
a ordem puiblica ,persista inq·uebraJI1tavel ! Os àescontentes tenham sempre em 
a1:tencã9 .que se se se:q.tem mal com a legalidade, peor ·se sentirão sem ella. 
(Apoiaàos; ·muUo bem). 

O interesse do Br~si!, não apenBJs do governo; o interesse das claSS<ll'l e 
dos individuos que fo·Nnam a nacionalidllide .J:>rasilelra está .s6 e só na !Pall, 
aquella que .pel'miitite ias grandes construccões sociaes, econom!cas e fi nan-
ceiras, e aissegura o ,progiresso. 

A in.tel'e!sse do ,gov~rno só pôde ser o de a.poiair e de desenvolver os ln· 
tuitos .pacíficos d'<!I na:ci.onalidade, para que elle, em beneficio da Patria, .p.ossa 
reaUsar o programma que ais solicitações rlo Brasil futuro e do Brasil aetual 
impõem: a restauraçã~> !financeira, .o auxilio, senão o lmpqlsionamento âs 
'forças economicas, o prtogres·so da nação, moral e material. (Apoiaclos; ?nui-
to bem). 

Mas, Sr. Presideqe. se a observação da .psyc.hologla nacional, das con· 
dições actuaes da vida, o Brasil na .Jav10.ura, .na industria, no operariado agrl· 
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Gola e lfab:ril, no funccionailismo publico, não revela o syndromo caracteristico 
des'se mal estar que precede as t enta tivas de agitações ou as convulsões con7 
tra a ordem e a autoridade; se, ao contrario, essa .observação revela que o J 
tnte,resse dos que vivem nesse meio está Jla paz e na ordem, sendo certo que 
ninguem age contra o pro1)rio interesse, forçoso é concluir que o 1pro:posLto 
tumultuoso, o vinis de revo-Lta .e;,.tá adstricto a um nucleo muito reduzido, 
,que, .pela a udacia, pretende a,poderar-se do poder. (.A..poiados; muito bem). 

Esse nucleo se .compõe dos remanescentes da reyolta de 1922, dae .pes-
soas cujas ambições e interesse:s o governo haja enfrentado .e daquelles que, 
sequio·sos do mando e do poder, que.rem aissaltair as 1l)osições de domi<rlio, que 
ie!stão fóra de S€U alcance pelo,s processo,s no·rmaes. (Muito bem). 

Eis ahi, Sr. P.res·idente, .como se define o m ·Omento·: ·.!e um lado, :.t na-
çã,o, integraaa em todas as suas classes inclusive aquellais - o Exercita e í 
a krmada - a cujo no.torio patriotismo esbá entregue a defesa civil; d~ 

outro lado, um grupo, limitado e restricto, de deséontentes e ambicfoso8, cujo 
centro de operações se instal1ou nesta grande me:t.ra<po.le . 

. E' esse grupo que forma e assoalha boatos, instiga tumultos, conspira, 
e se rebel·la não contra o illusrtre braisileiro ·que occupa a pr~sidencia da Re-
publica, onde ·ê üansibrio, mas contra o ohefe do E sta.do, oontra a ordem 
legal, contra as instituições dominantes. (.A.poia4os; miuito bem) • 

Nesse embate, Sr. Presidente, a nação es•tâ e estairá vktor1osa. 
Cumpre, porém, ftcairmos vigilante.s para prevenir a. 'Contamina,ção dos 

incautos. 
Que caida brasileiro tenha como seu dever a predicação continu~ a pala-

vra de todo o instante junto a.os seus am.lgos, e no m.e10 em que viva, pelo 
rei:uieilt.o á o.roem Jegal e ás a'1lltorridades cwisti.t~as,, rp~ra gara:n,Úa do 
interesse e do.s direi.to.s da cada cidadão e da iPatrh •;ommum. (Apc,iaos; 
m1itto bem; muvto bem). 

o SR. NELSO.N DE 'SENNA: ;.___ Esse é o 1gooito do ;patriota. 
o SR. A.NTONIQ CARLOS: - o BTasil; [10 Tunil)erio e na Republica, tem 

atravessado variias !)hases de 1tentatlvas !I"evoLtosas bem mais graves do que 
a aotual; e a histo.ria mo'stra que a nação tem sem·pre triumphada sobre a 
iiemagogia, dominando com firnnesa O·S ·IIilOvimenitos tumulJtuosos e anairchico·l!I, 
repellidos sempre pela oons'Ciencia nadcmal. (Apoiados; muito bem). 

O SR. JoÃo SANTos: - Pelos inlstinctos conservadores da Nação! 
O SR. ANTONIO OAR!;os: - A .nação, Isto ê, a. Patria, tem vencido sempre, 

impondo-se, dominadora, aos que tentam perturl:>al-a e deprlim!l-a. Continua 
vencedora e victorfosa. E ficará t;:-iumphante sobre quantos reprobos tentem 
e se esforcem ·Por lançal-a na v0<ragem das revoluções, no vacuo, no descoruhe-
cido, isto. é, na a .narohia, no anniquillamento. (Muito bem; 'l!VUlito bem. Palmas 
na.s galerias e no reci!nto. O orador é muito cwmprinnentadXJ). 

SES·SÃO DE 6 DE NOVEM.BRO 

O Sr. Adolpho Bergamini: (para uma explicação p essoal) - Ouço, fre-
quentemente, Sr. a?residente, os nobres Deputados, que fazem parte da maio-
ria, asseverarem que o i!LuSltre Presid·ente da R epul:YJ.ica se tem condu.zido, 
nos momento·s a.ngustiosos •Por ,que ·p~sa a nossa Pa;tria querida, dentro dos 
mais rigorosos princi·pios da le i, da Con.siUtuiçã o e da generosidade. Atê este 
absurdo, Sr. Presidente, já ·Se 'ha sustentado aiqui quaindo os facto,s desmen. 
tem, por comµleto, ta.es amfirmações; ibasta pertpa;gsar o Ó.Jhar pelais ma.smor-
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I3'a da policia para se ter a certeza absolluta da ins.j,nceridade da defesa do 
Gover;no . 

.AE. escolas, os estabe1ecimemtos de ens·ino, as casas de 1f.amilia, o ,commer· 
Qio, M> prof1ssões Jiber<!l.es, nenhum reoainto da act:ividade ~uma.na tem sido 
respeitado. Ha como que uma ip·hobia contra os <professores, numerosos que 
são aquelles .que teem sido privados ·de sua !i:berdade, recolhidos a carceres 
communs de mistura ·Com réos de crimes que em face da Consrtituição, não 
~oderiam ficar em pronüscui:dade com os detidos po:J.i.ticos. 

O .SR. AZElYEDO Lnv.JA: - Note bem V. Ex.: .quando· o GO'Verno ;procura 
assoalhar que os movimentos sedi~1oso 3 no Brasil teem i:nkiativa apenas dos 
homens desclassificados, são justamente O'S ·i.nteJ.lectuaes lbraisHeiros que estão 
soffrendo as vinganças do Governo - membros de rtodas as oongregações 1fo 
varias escolas superiores, insititu:tos de ensino .secundarlo, estão ou estiveram 
presos por ordem do Governo . 

O SR . .AJJoLPHO BERGAM'INI: - Por todas as formas se .procU'ra esgotar 
a paciencia nacionail; neste momento. Poderia, como vou <fazer, mustrar a 
l'Lflftrmação que acabo de enuncdar, oommuni<:amdo á Camara .que o notavel 
professor d;a Escola P olytechnica, Ferdinando Laboriau . . 

O SR. HENRIQUE Dol>SWORTH: ~ Tambem está .preso o professor iMario 
Paula de Br·itto. 

O .SR. ÁzEVElDO LIMA: - Sei bem p.orque •'lstá preso (> profe8sor Labüriau, 
Não é porque el!e se tivess·e envolvido em •sedições, ·mas por ter escri·pto um 
m·emoravel trabalho contra aiquelle 1celebre decreto, 1que o Gover.no erigiu que 
a Camara votasse, relativamente á vaiJ.or!zaç;ão ou e:x;plo·ração de minas de 
:ferro t.ra:.illeiriu. . Foi ,isômente por isso. 

O SR. ADoLPHO BERGJ(MINI: - ... além d& w .ffreI o cerceamento de sua. 
Uberdade, foi victima de uma suspeneão illegal e injusta ... 

O SR. lBE!N'f'O DE MlRAj'WA: - Não queira V . Ex. Iigar sciencia com essa.-
~shoroas. 

O SR. AZlilVEIDO LIMA: - Não somos nós; ·é o 'Governo . 
(JS!<. ADOLPHO BER<:IA~INI: - ... rparUda do Sr. iMinistro da ,J ,usrt:Iça e Ne-

gvcioe Interiores. 
!ilega l e injusta é a pena a;pp.licada pelo titular da justiça; e, quem o diz 

é o dispositivo legai! que 'VOU H~.r á Camara, rpara que se .não sup<ponha que é 
com argumentação cap.oiosa que o modes·to representam.te do Districto Fe-
de.ral pr·etende defende.r ·eis direitos de .um educ;ado·r sem amipa.ro na lei, sem 
amparo no direito. 

O '8~. AZEVEDO LlM!A: - Verdadeko sabio, de uma perspicacia scienti.fica 
extraoroinaria que, aos vinte e quatro annos, c~quistava a cadeira de pro-
fe...<;sor de litologia, com 'b,dlho que encantou toda a congregação. 

o SR. HENRIQUE DoSDWORTH: . - Aliás não estão presos Sómente profes-
. sores da ·Escola Polytec'lµiica, sinão tam1bem funccionarios e ailumnos· desse 
estabeJ.eclimento de ensino. 

O S.R. ADOLPHO BEJRGA~INI: - Da Polytechnica, da Faculdade de Medicina 
é .de quas! todos os estai~lecimemtos de ensino. 

Diz;ia ·eu, Sr. Presidente, que a ·penalidade impo.sta ao professor ~~erdi

na.ndo Labouriau contrav1'!m dis.posições exipressas .de lei. Assim é que a lei 
applicave.J á hypothese. é o decreto n. 11.-530, de 1915, nos artigos seguintes: 

Art. 160. Os professores, livres docentes e auxiliares do ensino 
ficarão sujeitos á,of'; penalidades constituidais pela sim<ples advertencia, 
suspensão e perda;. do e:irerckio do ·Ciargo (ar:!:. 124 do citado decreto) . 

Art. 161. Inc,,-orrerão em culipa e ficarão sujeitos áquellas pe.na-
lidades os membrps do magisterio: 
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a) que não apresentarem os .seus pro.grammas1 em tempo opporc 
tuno; 

b) que faltarem ás sessões da Oongreg<J;Ção sem motivo justi• 
ficado; 

'C) q.ue deixa;rem de ccv.mparecer, para desempenho de seus deve. 
res, por espaço de oito dias, sem juSIHficação; 

d) q.ue J'altarem com o respeito ao .director, ás demais auto11da· 
des do ensino, aos seus coHegas e á 'Pro•pria dignidaide do ico·rpo do. 
<.lente; 

e) que aibandonarem suas funcções .por mais de seis mezes, ou se 
afastarem dellas durante quatro a nnos cons.ecutiv.os para exercerem 
outros cargos ,extranhos ao magisterio, excepto· os de eleição popular. 

Paragrapho unico. Os docentes que incorrerem nas -0ulpaS' defli-
nidas a, b, e e fi'Carão sujeitos, a lém de descontos err. folhas de pa • 
.gamento, á advertencia aippUaada pelo director; os que incornerem na 
J.ettra "D" snff;rerão a pena de suspensão, de 8 a 36 dias, .imposta 
pela Oong,regação, o q.ue será reco.IIhecido e declarado .pelo Conselihn 
Superior de ®m11no .(art: 11215 alineas e paragrarp;ho unico do citado 
decreto). · 

Art. 1'62 . Perderá um terço dos vencimentos, durante o primeiro 
trimestre do anno i:rnmediato, o professor que, em exercício do cargo, 
não le0cionar pelo menos duas terças rpartes do prog ramma do oorso 
por e Üe diri.gido. 

Paragrarpho uniHo. A pena será imposta 'Pelo àirector, cabendo ao 
docente recur.so, no prazo de 10 d-ias, sem e~feito suspensi·vo, para " 
Conselho Superior do E'Thsino' (art. 126 e paragrapho unico do c~tadu 
decreto). 

O 1SR. FRANCISCO PEIXO'.l'O : - O director não po:ie mandar prender ; qm,.m 
tem essa :faculdade é o Governo . 

o SR . .ADOLPHO BERGA,MI: - (lendo) Art . 163. 
Das 1penas que forem aipp!icadas pelo füroector o accusado terâ 

recur.so para o Conse0bho 1SuperioT de Ensino ,(art. 127, do citadv 
decreto). 

Basta a ·stmpies leitura do te'Xto ~e.gal applicavel á hypothese para Bil· 

pôr de manifesto que ar'biitrario, il!egal e injusto f.oi o acto do .Sr. Mlnistrv 
da Justiça . 

O SR. NrCANOR NASCIMEJN•ro: - V. Ex. <permitta rum a;pavte; não conheg() 
a questão, ma;s 'J}O·sso affi.rmar a V. Ex. que o Sr. Mintstro · C!a .Justiça, emer~
to juri>sta que é, e V. Ex. o sabe, não ;praücaria um acto tão grosseiro d-e 
vfolaçã.o de lei; de modo ,que vou me Informar a respeito e trarei a V. Ex . 
completas exp.!icações sobre o assumpto. 

O SR. ADOLPHO ü3ERGAM1Nr: - De.sejaria que a informação, qrue prometteo 
meu prezado 'Collega ·de bancada, Br. Ntca nor Nascimento, não ficasse fazer.-
do compainhia a outra tamibem iProme.ttida por .S. Ex., com relação â pri'são 
do Intendente Mario Julio c'Lo.s Santos. 

O SR. NrCANOR NABCIM'l!lNTO: - V. Ex. sabe que, por ifacto sruperv.eniente, 
jâ elle ifoi preso . .Deve estar, portanto, in•formado. 

O SR. ADOLPITO BERGAMINI: - Não sei. Nã o houve fac1to superveniente, 
houve apenas, o que ha sempre, a vontade discricionaria do Go·verno, que n ã.u 
respeita a lfüerdade de n!nguem 1nem os direitos de quem quer q ue seja . .. 

O SR. AzElVEDo LIMA: - Nem se m ascara com o texto da le i. 
o SR. FRANCISCO iPEIXOTO; - IDentr.o do estado de sitio ... 
O SR. AlooLPHo iBERGAMINI: - ... desde que se trata de adversaria, do 
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inimigo seu ou de pessoa contra 1quem qualquer aulLco do Governo ~he proote 
informação tendenciosa. 

O ·S·R. AZEVEDO LIMA: r- O motivo da prisão do Sr. F erdinando Labo-
riau é .este: após a sancção do de CJreto ... 

O SR . RAUL DEJ FARIA: - O motivo foi o ter um arsenal de dynami·tes err. 
sua residencia. 

IO SR. :AZEVIIDO Ln.111.: - ... a que me reiferi, esse iprrnfesS'Or escreveu uma 
serie de artigos·, que desgostaram ao Governo . 

.O SR. NrCANoR NAscrM·ENTO: - E' me lhor silenciarmos, pür m<0mento, ., 
tra2ermo·s, o que farei, as provas amanlhã. 

O .SR. ADOLPHO BERGAMINI: - .Sr . Presidente, encontra ssem o que qUl.-
oossem em casa do iSr. Ferdina ndo .LaJbol'iau, o que nã:o <Se justi1fi<c:arla é que 
o '.Mliin!.stro da Ju<Stiça, ainnullando a aiutoridade do directo·r daquelle estabele-
C'imento de ensino, tivesse applicado uma pm'talidade a um membro do co·rpo · 
docente da Escola P-0lytech:rüca, rpor ·simp-les aviso, que .nã.o tem as.sento em leb 
e 'POr facto estranho á -su a vida administrativa . 

O SR. RAUL DE J\'ARIA: - Estamos em estado de s itio. 
O SR. ADouPno BEROAM~NI: - tSr. :Presidente, .í'aJaim-me a cada im'3tânte. 

em estado de sitio . 
O •SR. FRANCISCO PElIXOTo: - E' natural. 
O SR. AooUPRO BERGAMINI: - Pediria a esses papas da jurisiprudencia 

nacional que viessem ensinar->me ·o que é estado de sitio·. 
Não tenho a noçã.o que o.s meus coUe.gas teem de.sse instituto CIOnstl-

tuciona l. 
o SR. BElRNARDEs .sorruNHo: - V. Ex. tem noção, mas quer ap·pHcar a 

leg-islação o-i:idinaria na vigenoia do estado de sitio: 
.o .SR. ADOLPIIO BERC,IAM~NI: - O estade de sitio não arma o Prooideme 

da Republica da faculdade disiéricionaria de ce!'cear a l:!Jberdade de quem 
quizer ... 

o .SR. FRANCIS()() PEI',X:OT-O: - Como não·? 
O iSR. ÂIDOLPHO BEJRGAM'INI: ·- . . . reduzindo-Lhe o ·patrimonio: .não aiffe-

cta, de uma maneira aib;soluta- ·os direitos que o cidadão item, em época nor-
mal; permitte, aipenas -- está declarado na Constitui.ção, que não ;pre<liS'aria 
fazel~o porque o estado de sitio é i.nstitruto restrictivo - :permitte, apenas 
restrictamente a. detenção política; que os politi:cos sejam s.egregados do m eio 
social, detidos em 1ogar pão destinado aos réo.s de crimes communs ou depor-
tados para orutros ponto/,! do territorio na,cional. 

E' apenas isto. 
O SR. AZÉlVEIOO LIM>1,: ,.__ O estaido de sitio permitite a SlIBpensão de jor-

11,aes? 
O SR. AooLPHo BER13AMINI: - O estado de s itio reepeita o patrimo>IUo, 

não 0permitte que ·S'e of:fendam os '.P!l'inciP·ios e.Iemerntares de humanidade ; o 
estado de sitio não toler1t que se retirem de uma familia inteira os meios de 
sua subsistencia, como se tem feito com oito creandinhas, filhos do professor 
José Oitic·ica. 

O estado de sitio não susp·ende-, ·como muita gente acredita, a ·propria 
Constituição. 

Fóra da Constituição sõ existe a desordem, a revoltai; fóra da Constitui-
ção, é a revolução. ·E , 1si o Governo é quem ;promove a revolução, conoca.ndo-
se fora do Pacto ConstitUJcional, não tem autoridade para exi.gir que aquelles 
outros, que esitã.o em armas, venham .cumprir os mesmos textos constituclo-
naes, violado pelos detentores do poder. 

Sr. Presidente, não! o estado de sitio nã;o é o que acreditam os auMcos 
do Governo . 
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O SR. BERNAR!DElS SOBiRINHO: - V. Ex. apenas attribue ao estado de sitio 
duas acções. 

O SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Não sl'.lu eu quem attribue; é a Constitui-
(!âo. Lá está no art. 80 que o !Governo se ads1tl7:imgirá a deter os criminosos 
IIJOlit~qos em lo.gar não destinado aos réo-s ·de crimes communs e a deportal-os 
para outros pontos do territorio n acional; mais na.da. 

O SR. LrN1DOLPIIO PESSOA : - Ha ·pouco V. Ex. falou em aulicos, como si 
estivesse em presença de alguns. àultcos . 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - E V. Ex . tem duvidas? 
JO SR . LINiDOLPHO PEssOA: - Tenho . A insinuação não prevalece quanto a 

niim e aos collegas q ue não são a uoliicos. 
o SIR. ADOLPHO BElRGAMINI : - Nãio tenha duvidas ... 
O SR. AZEVEDO LLM<A.: - E' bom V. Ex . não insistir, ;para que não re-

ceba o.roem de prisão·. 
o SR . ADOLPHO BERGA!v11NI: - Que venha a ordem de prisão. 
O SR. FRANCISCO PEIXOTO: Lnfeli=ente não p.ode haver porque a inter-

pretação de V. Ex. é ou tra . 
O :SR. LrntooLPHO PESSOA: O orador tem o direito de .oriticar os a;ctos, 

mas .nãio de aggredir aos 1seu s coI•legas . 
.O SR . ADOLPHO BERG<A.M~Nr: - Não esto-u aggredindo a quem q uer que 

seja; ~·egi·stro factos, que estão na consci.encia publica, que todo o mrundo 
sabe, de que a nação em peso tem conhecimento. Nada estou inventando. 

O SR. AzlilVEluo LIMA: - Quem diz a verdade não off·en:de a ningiuem. 
O ISR. LrNi:;oLPuo PESSOA: - Para merecer o respeito de seus collegas pre-

cisa que os respeite tambem. 
O .SR. ADoLPHo BElRG!AMINI: - Estou respeitando; quem diz a verdade, não 

offende a ninguem. Au;lko é o ·que pertence á côrte: não é termo O'ff.en-
aivo . 

O SR. L!NOOLPHO PESSOA: - Meu .pro·posi.to era não· apartear a V. Ex ., ê 
me impossível, porém, ouvir essas oLferisas . 

O SR. AJDoLPHO BERG<A.MINI: - Sr. Presidente, .li hointem que o Chefe da 
Nação teve necessidade de ampliar ainda as enxovias, onde possa collocar seus 
desaflfectos, seus inimtgos. 

Prenda :S. Ex. quem q.uizer, corutinue permittindo que seus prepostos 
encarcerem os in imigos pessoaes, á sombra do estaido de' sitio . Exerçam-so 
t odas as vinganças, como se teem exerclido ; mas, não esqueça S . Ex . , o .Sr. 
Presidente da Reyu.blica, de ique cada vez mais o fermento rea0cionario asc·en-
de, se dilata e toma p.roporções asS1Ustadoras e que, nas masm.orras da po-
lida, n o carcere, na prisão, germina, neste momento, - e quM11o ma.ioT fôr 
o numero de detentos mais avultada s·erá a consequencia - ge.rmina, neste 
instan te, a semente da Liberdade. (Muito bem; muito bem). 

O Sir. Adolpho Bergamini: .(para uma explicação pessoal ) - Sr . !Presi-
dente, estou ainda á espera das informações solicitadas ao GD'Verno sobre 
a conta do The·s<HirO· com o Banco do BrasiL 

Não vieram, nem virão jámais, es.ses documentos, aos olhos do represen-
ta nte da o.pposição; e não virão porq1ue não ~pôde . o Gov.erno fornecel -0s sem 
co.nfi~são da maneira pela qua1 está elle desbaratando a fortuna pubHca . 

A pailavra official, que tMlto se deprecia nos uHimos te<mpos ao· pretender 
enxovalhar a reputação j'le todos aquelles que combatem pela moralização da. 
RepubHca, emudece subitame nte quando ailguem se lemibra de ipeddr contas 
ao Governo, em nome da moralidade administrativa. 

No manifesto do Pres·tdente da IRepublioca, de 15 de novembro, e ainda na 
carta telegra.p'hica do Sr. !Miinistro da G uerra ao general Honorio Lemos, o 
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movimento revolucfonario não tem sido outro· senão' a con1qu~sta do Thesou-
ro, a pilhagem e o saique. Emquanto, porém, a ,revolução :requisita á luz do 
dia, com recilbo e resporusabilidade pessoal, o dinheiro de que carece para 
Jevar a itermo a ~bra revolucionaria ... 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Para paigar com ,q.ue?! 
O SR. AnoLPHO BERGAMINI: - Quando vencerem, porque estão na suppo-

sição de vencer . 
. . .. o Govel'no, sem resiponsabiHdade alguma pessoail, ern pleno regimen 

de impunidade, no escuro dos avisos reservados, meitte as Inãos no Thesouro. 
~ara srubornar a falsear a opinfüo publica, maiLbaratando a palavra o!fficlal, 
poT tal fórma que a;s falias governamentaes and·am, ag.ora a servir de chacota 
dentro e J:óra do pai.z . . 

O SR. ANTONIO CAiu.os: - :E' uma allegação injuriosa. 
O SR. AooLPHO BERGAMINI: - Vou provar ·que não é uma a!legacão In-

juriosa. 
O 8'R. AN'l'ONIO CARLOS: - A prova é que é im·portantc. 
o .SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Pois. V' . Ex., illustre lcaiter, a tera.. 
Aqui estão, Sr. Presidente, as provas dolorosas da mainelra por que é 

recebida .no exterfor, na ,praça de Londres, a palavra o<f'fi:cia;l; tenho em mãos 
os teleg:rammais e noticias em inglez; e aqui vem a re.spectiva traducção. (Lé): 

Com.promissos governamentaes 

' ' "O Sr . Arthur Miguel Samuel interpellarâ na proxima segunda-
feira o 1Sub-1Secrjetario dos Negoci.os Estrangeiros sobre se pretenda 
obter do Govcrnp Brasileiro as razões .por q:ue, desde 1920, tem fal-
tado ao cum'l)rirrfento de isuas obrigações oontractuaes com a "Great 
Western Riai!wa;y- Company of 1Brazil ", na qual .estão emp·regados 
4 112 milhões de libras esterlinas de capitaes inglezes" ... 

O SR. ANTONIO CARLQs: - '.El' uma ·pretenção audaciosa da "Great Wes-
tern" . Deve. recorrer ao~ tri'bunaes. 

O •SR. AnoLPHO EERGAMINI : - . .. "e se prociirará certifl<car-se, 
junto ao Gov·erno iBra;si!eiro, de que o mesmo cogita de su.bmetter aos 
·capitalistas .ing!ey;es um pedido de emprestimo, <para realização dentro 
em breve". 

O SR. ANTONIO CARLO:,> : - ·Onde esrtá, a;hl, a prova do malbaratamento dos 
dinheiros pu>blicos? 

O •SR. AnoLPHO ·BERG~MINI: - V . Ex. queira esiperar um pouco; estou 
dando-lhe a prova de que a .palavra offida! não é crida no exterior. (Conti .. 
nuando a leitura. ) 

(Notioia - ;aesumo da Camara dos Communs. Sessão da Cam. 
Comm . ) ·_ Segunda-fe.ira, 14 de julho·. 

- O Bra;siJ e o seu ·emprestimo . 
"O Sr. Mac :ponald, em resposta ao Sr. A . M. Samuel (Farham) , 

declarou ·que o Governo Brasileiro recusa-se ao cum'Primneto do que 
se obrtgou com "Great Western Railway Company o<f Brazil" no sen-
tido de 'Permitt.Jr~1'he a elevação de suas tarifas, e isso devido á oppo-
sição .que tal medida levantou e ntre os interessados, na zona servida. 
pela companhia". .. ' 

O SR. ANTONIO CARLO~: - E ' a iprova de que o Governo está zelando o In-
teresse :nacional. 

O SR. AnoLPf!O BFJRGAMINI: - " ... que o Governo Brasileiro se 
tem es•forçado, ultimamente, •para conseguir um emprestimo, neste 
•paiz ou a lhures ;e que o Embaixador de S. M., no Rio de Janeir<>, 
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ainda recentemente, insfatiu junto ao Governo Brasileiro, no sentido 
de ser .cumprido o ·seu ajuste com a "Grea.t Western Railway Com-
[pany -o;f Brazil" . 

Camara dos 1commu.ns - Seg.unda-feira 21 de julho - Os ca-
pitaes ing·lezes no Brasil . 

- O 1sr . Miac Donald •(Pr·imeiro Ministro), .respondendo ao lSr. A. 
M. Samuel, disse: o Embaixad-or de S. M., no Rio de Janeiro, tem 
frequente.mente, apresentado ao Governo iBrasile-iro reclamações ver-
ibaes o0om referencia á recusa de sua parte em manter o co·mpromisso 
que assumiu, permitti!ndo á "Great Western Railway C-Ompany <>f 
Brazil" ... 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Pretendem .que se c ura.pra o ajuste sõ da .parte 
dos redamantes . 

.o SR. ADOLPHO BERG!AMINI: - Vê V. Ex., Sr. Pres.idente, a intolerancla 
do nolbre leaàer da maioria: estou .procedendo á leHura da tra'<l.ucção de tele-
grammas e S. Ex. •está a;pariteando os telegraimrmas ... 

o SR. ANTONIO CARLOS: - Pontuando. 
o iSR. LINDOLPIIO COLLOR: - Est'<i, esclarecend'O . 
.o ·SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Não faltam, ao 'COntrarlo, sobram a. s. Ex. 

merHos para pedir a palavra e lvir á trHmna fazel-o. 
o SR. ANTONIO CARLOS: - Talvez fail te tempo ... 
O Sn. ADoLPHO BElRGAMINI: - Não falta: o <lta cte S . 8ylvestre alnda está 

longe. 

E 0stava eu lendo: 
" . .. pernnittindo elevar as suais tarifas e o·l>teve, em resposta, a aitflr-
mação de que o Governo Brasileiro ·Concorda em q.ue a elevação das 
tarifas torna necessar!a . Não obstante, a Embaixada de B. M. 11ão 
conseguiu levar o Governo' Brasileiro a dar as .precisas providencias 
!Il!esse sentido. Devo acarescentar que o Embaixador de S. 'M. fez vêr 
ao Governo 1Bras1!eiro o máo effeito que virá a causar, com relação 
ao credito do Bras.i!, o seu procedimento para com essa companhia". 

Julho, 11 - Bolsa de títulos. 
Fraco o mercado de títulos brasileiros. 
"O .que ·caraicterizou o mercado estraingeiro foi a renovada fraque-

za do•s titulos brasileiros, que se aoc-entuou ém consequencia da lm-
11ressão desagraJdavel que deixou o assumpto insistentemente trata-
do na aissem.blêa d·e •quinta-feira, com referencia á mam,lra por que 
es1:Já sendo tratada a Great Western Rai.lway Gompamy of Brazil. As 
cotações tiveram uma baixa quasi geral, de 1 a 2 pontos". 

o SR. ANTONIO CARLOS : - Si o Gove rno ·Sat.Lsfizesse á Great We.ster.n. 
V. Ex. estar-ia ª&"ora dizendo .que o Governo malbaratou os dinheiros publl-
cos, porique .satisfez a essa companhia. 

O ·SR . .AooLPHO BERGAMINI: - Mas o Gov·erno Brasileiro deve ria ter dado 
uma ·resip.osta dé cisiva, rpTecisa e cumpril-a . 

O SR. ANTONIO CARLOS: - E de u essa resposta pelos canae.s compete11tes . 
.O :s:R. ADoLPHO BERGAMINI: - Não deu, ao que se deprehende dos artigos 

que estou 1-endo. 
O Embaixador levou ao Ministro Mac Donalu e este á Gamara dos Com-

muns a informação de que a resip.osta era prot.elatorta. 
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o SR. F'IDRREJI~ LIM!A: 

de 5 de julho. 

230 ...,.. . 

Não era satisd'ato•r!a. 
A baixa dos titulos co·incidiu •OOm a revoluçiw 

O S>R. A.DoLPHO :BElHGAMINI: - Coincidiu com a pUJbJicaçã-0 da carta do iM'.1-
nistr-0 da :i<:azenda, endossando e applaudind.o, em nome do Sr. if"residente Ja 
Republica, todas as conclusões do relaitorio Montagu, me&mo na parte que e; tL 

pumil!hante ipara o Bra,sH. 
O SR. ANTONIO CARLOS: - Então, não deviam ter 'baixado os títulos! . . . 
o SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Pro.stgo na leltura. 

The Times, de 10 de julno de 1924. 
"Assembléa da "Great Western of Brazil" - Na assembléa hon-

tem realizada da Gr,eat Western of Brazi! Rai0lway", foi Vlv.amente 
·Commentado -o modo· por que tem sido tratada a companlhia, pelo 
Governo Brasi.Jeiro . 

Os a.iscursos do·s ... accionistas, q.ue oo· seguiram ás con.s!deraçôeo 
dis.cretas feitas pel'o 0presM.ente, evidenciaram o profundo desconten-
tamento causado pelos factos que vem demonstrando que, indo de 
ma.J a peo·r, de ·ha 10 annos para cã, corre agora, sério r1sco o ca,pi tal 
hritanni•co, em um total de quatI'O mi.Jhões de libras esterlinas, empre-
.gado na empreza, a qual tem s·ido, no entanto, um dos factores prin-
cipaes do desenvoivime nto do Brasil. 

As ·causas das difficuldades ·que a,travessa a coin:panhla j1i, foram 
e:lllpwtas, nestas columnas, em nossa edição de quatro de julho. 

A importa.ncia oom ·q.ue deve ser ol'hada a applicação de um 
tratamento justp aos crupitaes britannicos jiã. empregados no Brasil 
;fo.i o•bjecto de P\l-r'ticuJar .commenta ri-0" no relatorio da Mis:;;ão Finan-
ceira Britarmica ,ao qual deu o Governo Brasileiro a sua ap.pro:va -
ção. As auforldi!-des brasileira s estão pois, mais ou menos, empe.IJha-
das em que sej~m tratadas •Com justiÇ<a. as compan·hias nas condições 
da Great Weste;rn of Brazil . 

. Conforme f~z vêr o pres·idente, nos -clrci.Ilos d.'i.rnanceiros da City 
tem-se a im~re~são de que será impo·ssivel levantar outro empres-
tim-0 brasileiro aqui, emquanto não se desfaçam taes rese·ntimentos" . 

-Pensa o a,rticulista britannico inlpossivel o levantamento a.e empres-
timo em.quanto permanecerem resentimentos. 

(Lendo) Fin11nciaZ Ti·mes, de 10 de Julho de 1924. 
'"As criticas ao Brasil - Em sua recente mensagem ao Con-

.gresso, o Presid,em,te queixou-se de que "era desanimador de vêr .. . 
a opinião desfavoravel a nosso respeito, nos mercados estrangeiros" 
e declarow •que ''era da maior importancia que fossem dissipadas es-
sas opiniões en•oneas soibre o Bra,si!, no. exterior. 

Essas desfe:yo·raveis opiniões sobre o Brasil, é eividente que a in-
da estão de pé, como aittestam as consic1erações feitas, por varios 
oradores na a~emb~éa aminuaJ da "IGreat Western of Brazil iR.ail-
way", hontem r·ealizada. Elllas deviam figurar entl'e as ultimas in-
fol'maçoos do :qr. Bernardes, comquanto muito pudessem de€ani-
mal-<Ji. Exrumimmdo-as, attentamente, ;S. Ex. conseguirá apprehen-
der toda a importruncia que ha em dissi·par as "opiniões erroneas ", 
que J>I'evalecem no exterior. 

f?á.rece razo11-ve·l, porém, •qu e se pergu•nte si as jmpressões são 
tão erroneas, como suppõe o \Presidente. Estamos certos de que ob-
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servadores imparciaes chegarão á conclusi o '~ -~é'<l> ~~ t!rit:i itá!i':,~tii;:;;í<'~ 
ao •Brasil, longe de erroneas, estão sendo a,rh')}<aro.~E:f~; Ji~t~klaid 
pel1:1s circumstancias. 

O rque .ha experimentado a "Great W .ester:n Off Brazil R a ilwa y", 
empresa em q·ue estão em;pregados cerca ·de ;qruatro e meio milhões 
de lfüras de capitae.s brita,nnicos, !fornece ·um exemplo notavel das 
inju'stiçe;s a que as a'lltoridades brasileiras sujeitam as emprezas bri-
tannicas n<Vquelle paiz. 

Antes da ~uerra, a eompanhia gozava de 'Visível prospe.ridade, 
paigando regula=ente 6 ºIº de dividendo sobre o seu capital ordina-
rio. Actualmente, os seus accionistas estão· sem receber dividenúos 
de dez aminos·; ·Os de'be:nturistas não recebem juros iha tres; suas re-
servas e saldos esgotaram-se e verifica-se a existencia de avultado 
deficit. IDssa mudança brusca da fo.rtuna não é devida á diminuição 
do trafego ou má admi'nistração. Aio contrario, o tra,fego tem-se 
desemwolvido consideravelme·nte; quando á administração da estrada 
é reconhecidamente a mais efficiente . 

A principal, sinão a unica, causa das suas diffieuldades, encon-
tra-se na ta,rifa pouco compensadora dos fretes e passagens. No in-
tuito de remediar tão grave inc001veniente, chegou-se a, um accõr-
do, em 1920, pelo qual o 'Governo Brasileiro se comprometteu a fi-
xar as tarifas da companhia de sorte a assegurar-Lhe a amortiza-
ção do seu capital e o pagamento de juros e dividendos dos seus 
d:ebentures e acções. Não O•bstante, quatro annos são decorridos, sem 
que esse accõrdo haja sido eum•PTido e a companhia , por ter o Go-· 
verno Brasileiro faltado 1ás nbrigações co.ntractuaes, ;fo.! virtualmente 
comduzida ás portas da 'bancarrota. 

Em taes -circumstanclas pôde o Governo (LJrasüeiro a.dm1rar-:;e 
de que exista nos mer·cados estrangeiros opinião desfa'Voravel sobre 
o seu Paiz? Quamto mais se examinam os !factos, tanto muis se afi-
gura indesculpavel o :;eu vrocedimento. A compa,nhia serve uma 
zo•na pruspera onde os productores d:e a.J.godão e do assucar, estao 
01btendo seis vezes os preços que vigorava,m antes da guerra. A com-
panhia por sua vez est!á ,pagando o carvão e outros materiaes qua-
tro ou cinco vezes mais do que paga,va em 1914. 'l\l!as, os producto-
res, comquanto possam ·reconhecer Isso, recusam-.se a p~gar mais 
ipelas facilidades de transporte, do que r·esulte, estar a estrada tra-
'bal:ham.do em pura perda. O Gorverno Brasileiro, mão gr<Vdo o con-
tracto que firmou, tem declinado de vir em auxJ.iio da companhia. 
E como si tal não .bastasse, dizem 1q:ue cogita aquelle Governo de 
llllegociar um tllnprestimo na .:praça de LondJ:ies, emquanto rep-udia, 
vergonhosam·ente, ·solemnes ·compromissos assumfdos para curo Im-
portante corpo-ração ·de ·capitalistas ing.lezes nos negocios feITovlu-
rios. 

1Suggere-se que o Governo Brasileiro ·pod•erá ser charnauo a ra-
zão, apenas com a adopção de ·represalias, solicitancw-se dos ban-
queiros londrinos que se recusa,m a guramtir o emprestimo do 'Bra-
sil e á [Bol~a de 'l'itulos, ·que negu.e ·cotação a qualquer emissão nova 
de titulas •birai.sllefü'os, emqu:anto os direitos dos capitalistas ibr!tan-
nicos no lBr-asil não forem protegidos e a.ssegurados. 

As represalias, mesmo em ultimo ·recurso, podem rnerec~r o'll-
j•ecções, mas no caiso presente, pareee que sómente ellas dão espe-
rança de levar o Governo bra•sileiro á comprehensão das tra,nsgres-
sões que tem praticado e das suas responsab!lidades." 
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llnterrompenao a leitwra.) Até em represallas pensa-se nos clrculos fl· 
nanceiros inglezes, 0ontra nós. (Lendo): 

l~inMUOíCLl News, de 10 de Julho de 1924. 
"Extracto ua reunião - Salvaguardando os capitaes britannicos 

Great Western of '.Urruzil Railway Oo. - "Nós do co•nselho <lesta 
companhia não somos amadores em assumptos ferrovia2·ios e temos 
todos o maior desejo não aó de collocar o syetema de transportes, ao Norte do Brasil, em baises ,seguras pa ra beneficio da IIllUmerosa 
po·pUJaçào e grandes indu:str!as dalli, como tambem de salvaguardar 
a~guns rm1lhões de U.bras que focram empregados naique lle systema 
pelo 1(.}0verno Federal e pefos accion!stas .bntannlcos uesca ·con1pa-
nhia. (•M. ToUett Holt)." 

L/'1,nanctal News, de 11 de· Julho de 1924 . 
"Um accõrdo não cumprido-A falta de espaço impediu-nos hon.-

t.em de commentar os 1·eparos acr!moniosos feitos, un:..n!memente, . na 
assem.bH\a de quarta-;feira da "Great Western of Brazll Railway" . 

Conm sabem os nossos leitores, esta ferrovia, por um u.ccôrdo 
telto em 1920, em que foi tomade, de arrendamento ao Governo \ Fe-
deral - a 1q,uem - paga a competente r.enda, emquam:to a compa-
nhia estiver no gozo desse arrendamento, a expirar em 1960 - fi-
cou autorizada, 1a ele'Var os seus !fretes e passagens, de modo a co-
1brir as despezar com os seus serviços e com o pagamento d.e juros 
dos dehentures e a prover á amortização do seu capital e ao pa. 
gamento de 6 ºIº das acções 1que .representam o capttal. Esse accõr-
do !iámais foi ç ump·rido ·pelo Governo. que se tem recusado á au-
to·rização para i;tm augmento, aliás iJnsufficiente, nas tarifas antes da 
<hlita em que t;tl augmento devia ser dantes ef.f.ectivado. 

() re~uitado fo.i um deficit total de :f 356 .. 61JJ5, em fins de '192'3, 
ou seoa, mais P,e 21 •iº sobre o capital ordinario. Foi, na JiL~toria 
da companhia, esse o primeiro anno em que se registrou um pre-
juízo positi'Vo nps seus .negocios, aJ!ém do não pagamento dos juros 
de dêbem.tures e de outros compromissos l)Timordiaes. 

!E' ·misitêr i11sistk que ao Go'Ve!lil<J do Brasil custa um penny o 
cumprime.nto da,.s suais obr~gações .par·a com ·a co·mpanihia. Nãio vem, 
pofs, ao caso, á\ludil' lá presente situação !financeira. da Republica . 

O ·que, de todos os modos, .se torna necessario é que a compa-
nhia s·eja auto1·i~ada a adaptar tarifas adequada;s ao momento, como 
se f,ez no caso 1'!a .S. (P'aulo Railway ·e rvem a pToposito rrembrar que 
as industrias e:iÇistentes no territorio atravessado por esse 6YStema 
terroviario se encontram em tal prosp,eridade ·que O·s seus productos 
podem supportár, facilmente, um custo de transporte mais e levado. 

A influenc4L po.Jitica, <rue, segwndo ,parece, os pl:antadores do 
algodão e da c<,Lnna de assucar podem e':lrercer sobre a adm~nistra

cüt>, se afigurarja Q principal o·bstaculo, mas tal não devera preva-
Iecer, á vista da palavra que Q GO'V·erno •empenhou em 1920, e que 
não foi repudia.da quer pela a.drrrünistração da;que!la época, quer 
pela que lhe sucpedeu . 

:Nestes termos a resolução apresentada na assembléa de quarta-
feira, por •Ulm \]os aiccio·nistas, que chamaram a attenção para o 
firme propo·sito em que estiá o Go'Verno éLe faltar aos seus G<Jm•pro-



- 233 -

mtssos, é de um .g.ramde effeito, uma V·ez •que re1'lecte a attitude da 
opinião pU!blica deste ·paiz, ·que é considerado um impor-tante facto.r 
uo desenvolvimento do IBrasH . •E disso se tem a. ve rdadeira compre·· 
ibensão na pro,pria LRepulblica, uo que dá testemunho o convite á IJY.Lis-
são Fina;nceira Britanmico •e a aüfirmação categorica ·de que as suas 
recommendações .~erão levadas a. e,ff.eito. Mas, talvez, ú.SSírn ná.o oeJa 
entendido de um modo ge ral no Bra::iil, como assignalou o autor da 
resoluçii,,tr mencionada, onde a não observwncia dos ·contractos Pi!'e-
judioa o .paiz, 1CJJUando oote se esfo.rça em levantar um erru1?i<estírno 
extei!'no. 

Essa .Proposição é tão evidente qtre não precisamos demons-
tral-tt.. ·Mas, •emquamto o BrasH se mantiv:& em tal attitude par .. 
<:om u~ corporação de utilidade publica que tem servido bem ao 
J;Jalll:, -0 Presidente da Republlca devia procurar outro epitheto ICJJUe 
não "de·sanimador" para descrever a "desfavoravel opinião" no ex-
terior e "as imp'ressêi€s euoneas" concernentes ao Brasil e d0 qu~ 
recentemente se queixou. 

UM POVO QUlil DELIBERADAMEN'l'E QUEBRA A SUA PA,'LAVRA TEM QUE Sl!J 
QUEIXAR UNICAMENTE DE SI MESIM-O sr os OUTROS TlilEl:M nw,E UMA OPI-
NIÃO DESFAVORAVEL." 

O f!ft • . ANTONio C:AIUJOs: - E' o jornallsta. que dl.z. 
o SR. ADOLPHO BEJRGAMINI: E' o FinamciaJ Ti'llies, e ,outro-s grandes 

jo1maoo como· o Fina.ncial New.s . 
.AJ palav-ra of.ficial, portanto., iSr. Presidente, prove!, como dizia a V . E:!.. 

e o nobre leader da maioria. exigiu provas, não iIJJSpirR. <.:onfiança nem mes-
mo a os credores estrangeiros. 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Não me consta que esses jornalistas sejam 
~redores do Brasil. 

o 'SR . .ÃDOa:..PHO IBEROAMINI: - 1Se o lPres1dente da iRepublica Lo! buscar 
peritos pa;ra virem examinar e divulgar todos os nossor. i1egredo.s ~<> ·ltlstado 
entre os inglezes é .que tin'ham oom .eHes dnteresses; e, se lhes devassou tudo, 
como se negam informações ao repr.esentante tio povo 1brasileiro co.m assento 
nesta !Casa? 

O SR, ANTONIO CARLo!l; - Qual foi a Lnd'.orma.ção quE> se recusou? 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Esta de que estou tratando. A conta cor-

rente do~ Banco do Bra:sil ~om '> 'l'h~souro não m e foi ainda remettida. 
O SR. ANTONl!o CARLOS: - Isso não p·rova ·que fosse negada. 
O SR . .ADoLPHo BERGAMINr: - .Solicitei informações sobre as conta,s do 

Banco do Brasil e o nobre leaàer da maioria declarou .que ellas viriam, e, en-
tretanto, até hoje, essas informações não vieram. 

O ~sn. ANTONIO !CARLOS: - Terão de vir. Questão de ma.is dias menos dias. 
O .SR ADoLPHlo BERGAMINr: - Vkão quando já -0 Congresso estiver fec.ha-

do, virã o quando não formos mais Deputados, virão .no outro centenario da 
Independencia . 

O SR . SA' Frr..Ho: - Se as dnformações· se referem ao contracto com a. 
Great Western ... 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Não foram essas as informações solicita-
das por v ia de ·requerimeinto; a essas apenas me 1referi de passagem, quando 
eu dizia q u e a palavra Olfficial não vae m e re cendo credito, nem entre nós, 
nem no estrangeiro, pedindo-me o nobre zeader as provas da m:inha declaração. 

o SR· ANTONIO CARLOS: - Não foi bem isso. V. ~X . dec1arava que o Go-
verno estava malbaratando os ·dinheiros publicos . 'Pedi então as provaR. 
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O SR. A.DoLPHo BERGAMINI: - As provas estão •na ausen-cia das iruforma-
ções a respeito da appliicação desses dinheiros publicos. 

o SR . AUGUSTO DE LIMA: - A mação. é arbitraria. 
O SR. A.DoLPHo BFRGAMINI: - O illustre leader da mai.oria não consentiu 

em que merecesse deferimento da Camara o meu ·reque.rime:nto relativo á ap-
p11cação <tos dinheiros publicos, feita por meio de avisos ministeriaes . 

O SR. ANTONIO CARLcs : - Já declarei a V . Ex. que estou ás suas ordens 
Para acompanhai-o ao MiniMerio. 

O SR. ADOLPHo BElRGAMINI: - Njo é o meio regular não é o meio lega!. 
O meio habil, está na conscienci.a. de todos e está consagrado na ncissa lei in-
terna. - é o .requerimento de .jnformações. 

O SR . ANTOWio !CAP.Los : - A prova mais clara da lisura é e-Ose meu con-
vite. 

O SR . .ADoLPHo BERGAMINI: - E' o fornecIDiento das informações aio re-
presentante do povo á Camara dos Deputados. 

O SR. ANTONIO CARLos: - Porque &êl .trata de de-spezas reservadas. 
C ,SR. A.DoLPHo BERGAMINI: - Se são de caraicte.r ·reservado o nosso Re-

gimento estabelece que, em se tratando de despezas dessa ordem, as informa-
ÇÕA<> não serão pub1icaidas. Chegarão apenas ao 1conhe.cimento do.s S:rs. Depu-
t~dos, Qem a divulgação. Ora, se se trata. de despezas ·reservaidas, ao Depu-
tado, á Camara, assiste- .~questionavelmente o direito, na toma da Ctü contail 
àa appJi.cação desses dinheiros publkos de pedir esclarecimentes ao· Poder 

Executiv< . Apenas, r.,,pito, o Regimento est3'belece .qu e niio terão divuJ.gaçâo 
a:> ir/armações que sejfm de natu:reza reservada. 

O SR. ANTONIO CA!FfLoS: - Tenho 0 prazer d.e declarar a V. Ex .. que vou 
providenciar afim de que fiquem esses documentos no Gabinete do íE>.residen-
te da Camara ao seu inte iro dispõr. Isso será a demonstração de que o Go-
verno não receia -o exa;me d Ols seus actos. 

O SR . A.DoLPHo BEROAMINI: - Porque, em vez de empregar os meios re~ 
gimentaes, usa de acto amistoso, dip.Jomatico, pessoal? 

O SR. 'AUGUSTO DE L LMA:' - Porque a Gamara dispensa. essa$ informa-
ções . 

O SR. ANTONio 'CAl\LOS: - Mas se são de caracter reservado ! 
O SR . ADoLPHo BElftOÁMINI : - Mas, como disse, o Regimento prevê essa 

'\iypothese . 
E porQue, agora, relativamente á conta corrente do Banco do Brasil com 

<> Thesourq essas informações não veem, ficando o deferimento da Camaxa 
apenas paira salvar as ftpparencias? 

!Farteis no insulto aos q ue teem a nobreza de bater-se empunhando as 
armas na conquista da liberdade civil, os agentes do poder publico não dese-
jam que a nossa analy~ venha incidir sobre os aictos do Governo e su[focam 
O paiz Com O mais aViltf!-nt e despotismo de que ha memoria em nossa historia. 
(Não apoiados) . 

No Estado de Min~, onde não ha esta.do de sitio, e onde um aiccidente 
me pro.porcfonou a ventura de te r nascido, no !Estado de Minas prendem e 
c-ondurem para a prisãp nó Rio, dentro de escolta de esbirros poltciaes, i\lm 
il!ustre saicerdote s omepte por ser a;dversa:rio do Governo. (Não apoiados). 

0 SR. ANTONIO Cl\RLos: - Vamos ãs provas . -
O SR. A.DoLPHo· BER,GAMINI: - Agora, ha poucos dias, 0 proprietario de 

um jorna l irrevere:nte, 1é oeerto, mas de ·Combate, intitulado' O Avante, o Dr . 
Amadeu ~ixetra de Siqueira, !fOi .agarra;do em Bello Horizonte . . . 

O SR. ANToNio CARf'os: - Não Por motivos po1iticos . 
O SR. ADoLiPHo U3ER(!AMINI: - . . . e summarissimaniente traZlido para aqui 
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depo~·tado daquelle Estado, e trancafiado, incommunicavel, em uma das cel-
las da Casa de Detenção. 

O S1c ANTONIO CARLos: - E' um contraventor da le i penal, que ºse quer 
eximir da prisão paTa averiguações, derivando o caso para a questão politica. 

o SR. ADC<LPHO BERGA.MINI: - Então, o nobre Deputado está obrigado, 
para que a sua pala.vira não possa soffrer nenhuma eiva de parcialidade, a de-
clara r qual a i.utorida.de competente que pronunc<iou ou expediu rn:andando de 
priBão preventiva contra. o jornalista Amadeu Teixeira de Siqueira, e qual o 
acto praU.cado causador da prisão e exportação .. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - E' discutível. Mas, deportada de um Esta-
do para outro do territorio nacional, não . O nobr.e Zeader da maio·r ia, que é 
jurista, não avançará a tanto. 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Porque não requereu habeas-corpus? 
O SR . .A.DoLPHo BERGAMINI: - O nobre Zeader da maioria não devia dizer 

isso . O Sr . Amadeu Teixeira de Siqueira não pôde requer um habeas-corpus, 
porque mesmo será difü'icil de fazer a prova d·e sua prisão. 

As info.r:mações officiaes já nã.0 se bitolam pela verdadé. 
o SR. VALDOMIR0 °MAGAL.HÃES: - Não conheço o f.acto, mas em Minas não 

se cerC'.eia a ]]berdaide de ninguem para chegar aos tribunaes. (Apoiaaos). 
O SR. .A.DoLPHo BElRGAMINI: - Então, o Dr. Amadeu T eixetra da Sil v,eira 

não foi preso em Be.Jl.o Horizonte? 
o SR. VALDOMIRO MACALHÃES: - Não sei se foi 'Preso. o que, porém. v. 

Ex . não pódlO'> affirma.r é que em Minas se impeça alguem de recorrfü· aos 
tribunaes. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Elle se sent'7 impedido de usar desse· recur-
S(}, até mesmo peia dtfrficuldade de provar a sua prisão. Em Minas .não pode-
ria fazel-o por já se não encontra;r lá. 

Não é, porém, o unioo caso: o Dr. Djalma de Andrade foi tambem pre-
so em Queluz de Minas, conduzido clandestinamente a Bello Horizonte, da.Ili 
tra nsportado para esta cidade e se enicontra nas masmorras da Casa de De-
tenção, igualmente incommunicavel, tambem impedido de fazer •Chegar uma 
pa1aV'ra, em sua defesa, perante qualquer tribunal. 

O SH. ANToNro CARLos: - Certamente a prisão foi feita aqui no Ria. 
O SR. ADoLPHo BERGAMINr: - Esta maneira de se responder, "certamen-

te, poss>ivelmente, provavelmente", deixa desde logo clara e patente a ten-
dencia de sust~ntar esses a.ctos, quando, si fossem confessados <como arbitra-
rios, e p·romettida, pela palavra de h omem de responsabilidade, promettida a 
sua interferencia para que taes abusos cessassem, dahi adviria aos proprios 
paTlamentares governistas :mui to maior a;utorida de maral. 

O SR. ANTONIO CARLOS: - V . E:X. mesma raciocina com probabilidades. 
O SR. .A.DoLPH·O BElRaAMINI: - Não; estou affirmando factos; que e;is·es 

dous jornaiistas se enco!Iltram presos e que .VV. EExs. não contestaim, e, 
apenas, di~m que, "provavelmente" , é por al.gllnl delicto do qual não addú-
zem informaç'ão siquer. Ago·ra, si VV. EExs . se compromettem a approvar 
um requerimento de infor:mações, eu solicito, e é o unico meio que tenho, so-
lici to que o Governo infoTme si .realmente estão presos e, no oaso ã ffirmativo 
qual a nota de culpa. 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Não posso negar approvação a esse requeri-
mento. 

O SR . .A.DoLPHO BERGAMINI: - Então, na sessão de segunda-feira, uma vez 
que a pa;rte rregimental da de hoje não o permitte, deixarei sobre a mesa um 
requerimento, formulado pTecisamente nos termos a que allude e que tirarei 
do discurso cujas notas tachygrap<hica~ estãr- sendo tomadas, esperando, sem 
surpreza, que a palavra do Zeai.ter seja 'hon<rada. 
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Proseguindo, Sr. Pres}demte, accrescentarei a V. Ex . que aqui a Policia 
sujeita ao seu ·dominio as prerogativas ·dos representantes da Nação, negando 
licença a um Deputado para locomover-se! 

Não póde te r subido mais a audacia da tyrannia, nem descido tanto a to-
lerancia do legisla tivo ao saber, sem protesto, da maneira pela. qual o Gover-
no o avi'lta! 

No Rio Gra:nde do .Sul, o ·sr. Borges de Medeiros violenta a imprensa e 
manda declarar por seus escravos togados que o faz por ordem do Governo 
Federal . 

0 SR. AN'OONIO CARLOS: - E' a ·Censura á. imp•rensa dentro do estado de 
sitio . 

O SR. ADc'LPHo BERGAMINI: - Censurava antes do estado de sitio, por meio 
de t elegramma do Mi!Ilistro da Justiça, em que autorizava o Sr. Borges de 
Medeiros a prende'!" e deportar do Estado os seus desaffectos, .bastando para 
isso que lhes collocasse o .rotulo de boateiros e semeado.res de desoirdens. 

O .SR. ANTONIO CARLos: - V. Ex ., aqui, já declarou que o estado de sitio 
pare o Rio Grande do Sul, foi ba muito temPo· decretado . · 

O SR. A.DoLPHo BERGAM1N1: - Ha muito tempo, era exocddo o estado de 
sitio no Rio Grande do .Sul, de f~to, mas sem decretação legal. 

No Rio, os jornaes como a Rua e o Correio da ·Manhã continuam fecha-
dos .por ordem do Governo. Nada ficou de p.é . Tem-se a impressão de um 
v·endaval, que atravessa o paiz de Norte a .Sul. Sobre os destroços da nossa 
ordem constitucional reina apenas o capricho inconsciente e 'brutal do-poder 
pessoal. O Presidente da Repub!ilca não f·az a vontad·e do rulversario ... TaJJ-
vez por isso desdenhe ·4e tomar em conta o reque.rimento a.pprovado pela Ça-
mara . Não terei sinão éle mandar d e po.nto d·e vista e passar a desejar, agora, 
que o Governo continue1 a negar essas informações, p.orque assim, quando ·não 
passe e.Jle a contrariar os meus desej1C>s, enviando a c.onta do Thesouro com 
0 :Banco :lo .Brasil, ao :menos t erei deixado suspensa soibre a cabeça do- Go-
verno mais esta tremenda accusação, comprovada pelo s.nencio do cU<1pado -
o Governo não fornece nem póde fornecer as informaões, po11que teria de 
confessar o seu processo de mystifkar o paiz. 

·Eis porque, S'!". '.Presidente, ao assignalar o si!enJcio do Governo, passo 
a ;fa.zer votos par .que .çontinue esse silencio. (Muito bem; muito beni). 

S;ti}SS~O DE 20 DE NOVEMiBRO 

O Sr. Plínio MarCJ1ileS: ~ Sr. Presidente, ven'ho 'á tribuna para não me 
iurtar ao dever de dar, do a lto de lla, a mais larga r epercussão ao que, 1110 meu 
Estado, vae occorrendo no terreno dà reacção do civismo e do alto patriotis-
mo contra a deso.rdem, contra a isubversão da lei, contar a. perturbação da 
legalidade. A muitos pa.recerá, Sr. Presidente, de um 'bairrismo estreito que 
eu traga para a tri'bun11- ·e ao cO'llhecimento da Camara, um a rtigo de jornal 
de minha• t erra . Não me preo·ocupam, porém, nais attitudes que assumo, as 
injusLiça.s que se me façam. 

a· SR. LINDOLPUo P'E;ssôA: - Ninguem .faria a V. 1Ex. essa injustiça. O 
artigo t raduz o sentimer1to patriotico do povo do 'Paraná. 

O .SR. PLrn10 MARQUES: - E, o amigo a que m e refiro, da lavra do bri-
lhante talento de Romario Martins, uma das organizações de jornalista mais 
p erfeita. e mais complet;:t que conlheço ..• 
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o SR. LINDOLPHO PElSSÔA: - Muito bem. 
O ·SR . PLINIO '(MARQUES: - ••• encerra conceitos de tal relevancia, s.ynthe-

tlza tão bem tudo que os verdadeiros responsavets sentem neste mQlffiento, 
que, como disse, não vacino em trazel-o ao conhecimento da Gamara, lendo-o 
do a lto desta tribuna. 

Referindo-se á proclamação dos presifümtes e govern'adores dos Estados 
diz Romario Martins: 

"A actualidade do paiz, :pertur.bado pelos levantes de unidades 
militares e pela •COOJ.sequente turbulenda da funcção rhitmica do tra-
•bal·ho constructor do ·qual resulta a 11rosperidade publica, creou em 
todos os espir.itos ainda não contaminados pela anarchia, a compre-
hensão de •que urge fazer a Nação reingressar na sua fecunda nor-
mal·ida.de, •Criadora da ordem e da paz, paciftcadora dos espirHos, ne-
cessaria cómo o proprio ar respiravel á todas as lliCltividades uteis . 

Não está no interesse de .nenhuma classe social - productor-.i. 
uu conservadora - que se p.rolongue esse e.stado de rebeldia que as-
salta ci.da.d.es; interrompe ã circu.lação dos prociuctos; suspe11d~ a .ie-
gurança do trabalho, dos bens e da propria vida dos cidadãos; sa-
queia e incendeia - para o confessado .fim de apear do poder o Ohefe 
•civil do Es.tado. ' 

O povo, que esse ê que ê a Nação, não ê [parte uessas !nsubor<li-
nações sem ideal, mesmo 11011que ê elle que a anaroe(hia viza substituir 
nos postos de direc.ção da RepUJbHca. 

Cabe pois ao •povo .não se deixar se-Ouzir IJelas vozes que se al-
teiam commandando sed-ições, porque esta.s naõ pleiteiam nenhum 
ideal su·perlor e nem .na pro.pria classe donde partiram encontraram 
seguidores slnão entre uma mocidade exaltada e ine~perlente, qu~ 

ta1'vez pense nã-o estar servindo, como in:felizmente e!>tJá, a triste causa 
,do descredi.to de nossa Paitria. 

\ 1 que whi esteve pertur1bando a vida trabalhadora de >S. \Pauto 
e desorganizando as suas instltulçõe,s modelaroo: o que atravessou, 
como um pam·pe-iro devastador, os. <::aminhos da Sorocabana e foi en-
cher de luto e desolação o Jonginquo •Estado de Matto Grosso; o quo 
explodiu em varios Estados do no11te para, dias depots, deixal-os em 
l!l;!btiação ainda mais .precária do que n'\l'nC'.a; o que alh.1 está nas bati-
das hordas que a<::am!pam á margem 11aranaense do Rio-iM:ar; o que 
esteve no rapto da nau de guerra em que a Nagão •p·unha e põe a sua 
m·alor confiança em caso de aggressão estrange·ira; e-, finalmente, 
essa repercuS1Sao qwoi explodiu, insidiosa, no sul, nos campos outr'ora 
.palmilha.doo pelos ·lanceiros da liberdade, com Bento Gonçalves a 
:rrente como uma .figura ,de legenda annunciadora da aurora de S.9 -
.tudo isso ê f.ructo de ambição - ê mortim, ê rebelliáo, ê ind1scipl1na. 

iN'i'ío ê revolução! 
As revoluções teem um Ideal Por bandeira e nascem elo povo. -

C:om solda;dos ou sem elles, e-Uas .foram se.mpre, através de toda a 
Msto.ria da humanidade, reivindicações populares. 

Vivemos sob a égide de i>r1nclpios liberaes, constltuimos uma de-
mocracia, ~ co·m dirigentes, mas sem com·mandos. Na nosaa Patria, 
<iomo em todas as democracias, só ·ha um Seruhor, e esse ê o Povo. 

O poder civ.U da Re.PUJblica é uma delegação. Não se conquista 
â bal'a . Conferiu-a o povo. A elle sómente cabe ma.nte-1-o, llentro aos 
disipositiv·os das nossas leis, - as maios liberaes das leis humanas. 

IE' da ordem que o povo vive e que vive a Nação. Nos dias de 
anarchia, a vida de- ambos trepida e :Pára. 



- 238-

Só qua,ndo regressa a ordem, regressa a vlda. No d-0rso revolto 
dos pam,peJros nada se flrma, - tudo se esfa..cella. 

Quando ·Mrussolini marchou so!Are ·Roma, o conjunto dos seus fas-
clstas representava um ideal - o da ordem, contra a subversão ~os 
pI'lnc1pios tradicionaes C-Onse·rvadores ameaçados .pelo tempestuoso 
Micali.smo bolc:hevis,ta" . 

Em rtermos como esses, s:r. Pre.sildente, prosegue o artigo de Romaria Mar-
tins, estygmanzando o que tem sido, posltivaimente, um crime contra a P atria 
e contra a 1-tepublica. 

O SR. LrNOOLPHO iJ?ESSôA: - O artigo traduz a aitmtude e orientação do 
partido dom1.nante, ae que é orgão o jornal A Repubtica. 

O SR. Pr..rNro MARQUES: - Corro.borando o aiparte do illustre (;t<Jllega, trago 
ao 'Conhecimento da Camara que os home ns de mais responsahi.lidade, as in-
dividualidades mais representativas do m eu Estado, se consbirtuiram em uma 
Jegião patrio,tica para or.gan1zar, em todo o aeu territorio, como os prnprios 
elementos do E.stado, com os sentimentos de dvismo, com ·o seu m.ais alto 
patrio'l:ismo, o anti-mural que se ha de oppôr ao extravazamento da maldade, 
da inepcia, aa .pervevsidade, da falta de patriotismo. (Muito bem.) 

O SR. LrmioLPHO .PESSOA: - E já, se está o,ppondo, tanto que os rebelde~ 
ainda não .puderam passar além do Estado do Paran!L 

O 'SR. PLrNro MARQUES: - !<Sto, Sr. Presidente, constitue uma nota que 
annexareli ao meu discurso e que vem pul:>lfoada no Jornai do Comnnerc/,o, 
de hoje, e que não faz si:não objectlvar, tornar em faicrt:o, na aggremiação dos 
homens, o que estão fazendo, as palavras :brilhantes, as palavras lncompara-
''eis -- porque ainda não vi bem traduzido tudo que estamos sentindo neste 
Instante - que Romarip MarU.ns expoz no antigo que aicabel de lêr. 

O SR. NELSON DE S!!jNNA : - E' o Brasil !.nteiro fortalecendo o poder con-
stltuido e se batendo pela ordem. 

O SR. PLINIO MARQUl!lS: - Lamento, Srr. l'res.idente, que náo possa prose-
gulr, dada a terminação da hora do eX'pediente, na série de considerações que 
vlnl1a fazendo e com as quaes pro.curei aocentuar, si .posgiveI, a attitude logl-
ca. coherente, a attitude que não teve ainda vaclllaçõ'es nem aesv1os. ao w ou 
Estado ... 

o SR. LINDOLPHO ·P]\ISSÔA: - Que não ha de ter. 
O SR. YLINIO '.MARQU)ils: - ... do <Seu Presidente, da suti. pol1tica, dos .seus 

pol!Uc.os, dos seus homens de responsrubilidade, em pról da ordem, em dei.resa 
da Repwblica e, portanto, em de'fesa da legalidade. (Muito bem; mu.ifo bem. 
O orador é muito cumpritmentaüo.) 

,Oj<JTA A QUE SE REFElRlU O ORADOR 

• Crurityba, 19 - Fu!jdou-1se hontem ne::1te Estado a Leg<!áo 'Republicana, 
nascida de um ·exponta.neo movimento .dos sentimentos republicanos dos cl-
daidãos pa ranaenses. 

Trata-se de organiZE\-r no Paraná. um, :nucleo coheS'o e forte .pa.ra defesa 
do regímen e s egurançit do prestigio da autoridade publica, combatendo a 
anarc•hia que VrJ;e lavrando nos espiritos e restabelecendo a confiança na apti-
dão nacional para reallzitr sua evolução dentro da orc'!em. 

Uma delegação composta d-Os Srs. Dr. Marins Alves, 1° Vtce-Presldente 
do Estado; coro.ncl João Antonio Xavier, 2° Vi>Ce-'Presídente; desembargador 
Luiz de ALbuquerque Maranhão, chefe de Policia desta Capital; Deputado 
Joiio da .snva Sampaio, vice-presidente d-0 Congresso e Deputados 'l'heophilo 
Soares Gomes, Eurldes C'un'ha e Didio Costa, foi hontem ao Palac!-0 Rio 
Br.anco commu.nicar :a.o :qr. Munhoz da Roc·ha, Presidente do Estad-0, as ba.ses 



239 ~ 

da citada iniciativa. Faz ao chefe do ex€-Cutivo paranaense urna exposição <los 
trabalhos inJ.eiaes ·da Legião RepubU.cana o Dr. Alcides \Munhoz. 

O Presidente do Estado recebeu a idéa corn verdadeiro enthusiaS'IIlo, lou-
vando o alto -0 nobilissimo sentimento que ditou aos :seu,~ cunc1dadáos. nesta 
hora de d\.ft'iculdade para a vida da Repulb.Uca. O Governo· do 'Paraná., accres-
ce.ntou ·S. Ex., não sómente recebia a colla'boração que 1'he era offerecida, 
como tuao faria para prestigiai-a aJfim de que a Legião em tormaçu.o venha 
ll s er uma força effioeiente, defensiva da ordem e l!!ustentaJdora das insti-
tuições. 

Assim animada pelas palavras do eminente patriota e precilaro aclrn!nls-
trador do IEJstado, a Legião do Paraná reiniciou seus trabalhos, dos qua.t,~ 

resultara.rn a eleição de um conselho superior, de uma comrnissão executiva 
.nesta Capital e a noméação de ·5 .commi·ssões de propaganda a ser feita em 
t odo o territorio paranaense. . 

Essais commissões eleitas ;foram as seguintes: ConS'elho central direc toz· ,_ 
Presidente de honra, Dr. Caetano Mun'hoz da RoGha; presidente, Dr. Marin.s 
Alves de Camargo; vice-.pres.idente, co·rone1 João Antonio Xavier; ~cretario, 

Dr. Alcides ·Mun1w.z; thesoureiro, Dr. J. Moreira Ga!'cez: vi<:1e-thesoureiro, 
Dr . Jilurides Cunha. 

iCommissão executiva de Curityba - Presidente de honra, Senador Affo.n · 
so Camargo; presidente, desembargador Albuquerque Maranhão; vice-presi-
dente. Deputado João Sampaio; secretario, Deputâdo T·heo·pbilo S. Gomes; 
.dJrector-technlco e commandant~. Dr. Didlo Co.sta. 

As comm~ssões nomea;das p.eJo conselho central dlrector .~ão as seguln-
te.8 : Commissões especlaes de propaganda - 1• Clommissão - Desembanga-
i\oT J. H. de 1Santa Rita, Dr. Sebastião Paraná, iDr. Lysima,co Ferreira da 
Costa,. Dr. Samuel 'Cesar de Ollveira, Dr. Generoso Borges. 2" commlGl"Úíl 
- Dr. Jayme BaHáo, professor Cesar Martinez, Deputado M. de Oliveil'a 
Franco, Deputado Pretextato Taboroa, coronel José Cesar de Mello Sampaio. 
3• commissão -- Dr. Victor Ferreira do Amaral, Dr. Arnaldo iCamargo, Dr, 
Francisco Maranhão, Dr . .Arthur .Santos, Dr. João Antonio Xav:!er F'!lho. 4ª 
commlssão - Dr. J-0sé Pj.nto Rebello Junior, Dr. Dlniz Sorbral, Hugo Linha· 
re.s da. Veiga, desembargador X'ortugal, úesembargador nantas Ribeiro. 5• 
commtS'são - Coronel Joaquim de Andrade, Dr. Aloysio França, professor 
Pau1o Assumpção, Dr. Francisco Beltrão, coronel Felkdano Ri·btlro. 

São as s eguintes as ,bases organizadoras da Legiáo :Repwblicana: 
Tem ella .por fim a defesa, do territorio nacional, da ordem legal e dae 

instituições livres que regem os direitos e ·aos destinos do rbrasileiro; constitue-
Se dos cidadãos rque nella ex:pont:aneamente se allstarem e assumirem o so-
fomne compromisso de se · devotarem á causa da Patria e da iRepubllctt. 

A acção da Legião aerâ. de ordem moral, constituida pela ,propaganda 
doutr:inarla dos <Ieveres clvlcos dos brasileiros e dos seus direitos asseguraidos 
pelas leis liberaes ,que nos regem, e de ordem pratl<:ia, ao lado ·aa defo<>a ar-
mada do ·paiz, em caso de guerra ou de .levante contra os poderes !egalmen! e 
constltuldos do Estado e da Uniii.o. !Para realizar os compr01n1ssos r!e seu 
pro.gramma, a nD"va instituição Sfl organiza sob a direcção de um conselho 
:Oentral, com sédc nesta CapLtal, e de comnUssões executivas nas seguinte! 
regiões: 

lª - Curlityiba (séde), S. José dos 'Plnhaes, Tamamlarê, rColon1bo, llo-
cayuva e Campina Grana.e; 2·• - Antonina (séde), Guaraikessaba e Guara-
tuba ; 3• - .Antonina (s êde), 1Morretes e Ponto de Cima; 4ª - Rio Branco 
(sMe), Ass'unguy e .Ser~o Azul; 5ª - Campo Largo· (s éde) e Ara ucarla; 6° 

Lapa (sêde) e Rio Negro; 7• - Palmeira (sêde), •.rriumpho, Pa.lmyra e 
S . Matbeus; g• - Ponta Grossa (séde), Entre Rios, Roncbas e lraty; 9• -
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'I'il1agy (sM.e), Heserva e s. Jeronymo; lQ• - lm~tuva (tSêde), ·rpyran.ga e 
Prudentopolis; 11" - Guara1puava (séde) e Foz ·do Iguassú; 12ª - Palmas 
(sêde) e Clevelandia; 13" - Maramby, União da Vkltoria (Séde) e Mallet; 
14' - Castro (séde) e Plrahy; 15• - Jaguariahyva (séde), .São Jo1s6 da Boa 
Vista, Thomazlna e Colonia Mineira; 16" - Ribeirão Claro (séde) e Carlo-
'POlls; 17° - Jacarésinho (séd.e), Cambará e Platina. 

Cada municlplo, c om os correspondentes dis trtctaes, organiza.rã, i·nstru!M 
e mobilizará quando requisitado o seu respectivo contingente para a leglaó 
i·eglonal. .l:!:m ca.aa sêde de região se farão, quando determinadas · pillo conse-
lho superior, manolbras de conjuncto do·s contingentes municipaes respectl .. 
'"ºfl . ±>ara essai; m anobras os l eglonarios reoeberão uma diaria que lhes Ilerá 
estipulada e abonada <pela commis·são executiva da legião, de accôrdo com 
a prévia e f.ndls:Pen savel a:uto.z'lzação do conselho s uperlor . Elste ·intervirá r,as 
11omeaçôes das comm!ssiYes executlv!lis reglonaes, votaaao· a Inclusão uos ci-
~ladãos_ que a constitulrem no todo ou em parte, pode11do em qualquer iempo 
destituil-os e s ubs titu!l-os. 

Os membros componentes da iCommissão Executiva da Capital do E stado 
fa r ão parte integrante do conselho superior oéiomo vogaes. 

Os casos não <previ.stos n estas bases geraes organizadoras serão reso.Ivido! 
em avisos do co.nselho superior e esses avisos a el!as serào incorporados . Cada 
legfonario se es<forçará .por conseguir o alistamento, s 'em coacção, de 9 cida-
dãos, formando-se assim uma decuria. -A reunião de 10 decurias co.nsiituirâ 
uma cen tu ria e 1 O ·Oen tu rias constituirão uma legião . 

SE;SSÃO DE 21 DE NOVEMBRO 

O Sr. Baptista Luz;ardo: - Sr. Presidente, quando, nos primeiros dias 
deste mez de Novembro, tive de assomar a esta tribuna, para dizer, de con-
sciencia, em relação á 11/ioção e ntão aqui proposta á Camara dos Srs. De,pu-
tados, dei a minha o'[J'Ínião franca e sincera , defini a minha posição, e naq uelle 
mesmo instante disse· - dese jando que a m inha voz tivesse repercussão no 
Paiz - o que seriam qs ruconte.cimentos que começavam por se desenrolar 
no Rio Grande do '8ul. Quiz mostrar nesse mom'ento desde a primeira hora , 
que os factos que apen<~s se iniciavam e teriam de se passar em meu E s-
tado offereciam consequencias graves, consequencias funestas, consequencias 
que muitos não poderiam .prever naquel!a occasiã o, m as que, naturalmente, 
impressionariam de modo p,rofundo a opinião nacional. E tanto era acer-
tada a minha previsão, tanto conhecia eu os sentimentos da minha gente e 
cs ideaes da mi•n'ha terrp, natal, que os aconteoimentos ulteriores veem . con-
firmando, instante a instante, dia a dia, quanto arununciei e GJf.firmei. E, de 
que a luta no R1o Grande do Sul vae em proporção crescente, não ha duvida 
nenhuma. Preci~o, entretanto, chamar a attenção da Camara para este facto 
singular: de que, ha tres dias, a no·ssa !mp.rensa, tão bem orientada, tão sabe-
dora dessas cousas de cpmbates, de batalha.s, de victorias e de destroços dos 
rebeldes, t em estado como que muda, silenciosa, pulblicarrdo alguns telegram· 
mas que mais .parecem Jlorjados aqui roes.mo .. . 

O SR. AZEVEDO [LIMA ! - V. ·Ex. conhe:ce b'em ·como se fazem esses t ele· 
grammas, aqui, na Agencia Americana. 

O SR, BAPTISTA LuzA1wo: - T enho dito a varios de meus col!egas a ma-
neira pela qual os aconte'cimentos actuaes empolgaram o Rio Grande do Sul 
e em seu seio se desenvplvem, e quem del!es se quizer aJperceber, é bastante 
observar a maneira IJra~enteira, e alegre pela qual o illustre l eaàe1· da ban-
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cada •governista do Rio Grande do Sul, o 1Sr. Na;buco de Gouvêa, commu-
nlca aos seus a.'TI.igos o que se desenrola no Estado que juntos representa-
mos. Para 1S . Ex., quando no Rio Grande do Sul as cousas vão marchando 
bem, segundo o seu modo de ver, ha victorias dtl todos os lados governistas, 
ha revoltosos destroçados, Honorio Lemos fugindo de automovel no Urugnay, 
revoltosos foragidos na Ilha J a pijú e muitas outras cousas mais. 'l'udo isso, 
S. Ex. communica lintensamente á Oa.rriara, com semblante o mais conve!rl-
cido do victorioso absoluto. Mas, note a Camara por estes derradeiros dias, 
o Sr. Nabuco de Gouvêa, a a legria personificadora da victoria, não tem per-
manecido assim. 

O SR. AZEVEDO LrMA: - E' que as cousas estão pretas. 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - V. Ex. está adeantando. Realmente as 

cousas no meu E~tado não vão. bem. 
O SR. I-IENRIQUEl DonswoRTH: - E o aspecto maiis triste é que essa revo -

lução foi incentivada, na sua .J;>rimeira .phase, pelo Governo Federal. Aclo, 
aliás, impatrioti'co. 

O SR. AZlllVEDo LIMA: - ·Semeou ventos, agora colhe temipestades. 
O SR. BAPTISTA LuzARDO: - Nós, os opposicioinistas do Rio ('l-'rande do 

Sul, especialmente os rquatro representantes, que nesta .Casa do Congresso 
Nacional definiram a attitude em que se a!cham, na sessão de 4 deste mez 
de Novembro, não recebemos nenhuma communicação, quer telegraphlcu,, 
quer por via postal. Parece mesmo que o Telegrapho e o Coirreio foram fe-
chados para nós, 

o SR. HENRIQUE DODSWORTH: - Si não se pode embarcar para o Hlo 
Grande do Sul, qua,nto mais receber communi'cações de lá! ... 

O S~. BAPTISTA LUZARDO: - A nós, q.ue precisavaimos saber dos nossos 
com,panheiros do Rio Grande do Sul, aquella alegria a que já me referi, do 
Sr. Nabuco de Gouvêa, nos confrangia, nos compungia, devéras nos inquie-
tava . O thermometto da situação no Sul era o ar calmo e satisfeito cum 
que S. Ex., o .Sr. Naibuco de Gouvêa, se apresentava á Camara. Nestes ul-
t1mos dias, porém, S. Ex . conserva a ilhysionomia caJma, ma,s, evidentemente, 
acabrunhada, denunciando que a cUJrva thermometrica da guerra civH vae 
em um crescendo aterrador. 

Sr. :Presidente, realmente, a situação no meu E stado é grave, sinão gra-
vissima. Asseverei ha dias passados, que já pelas ultimas noticias dos jor-
naes estava o Rio Grande do Sul quasi todo con'fla.grado, de norte a sul, de 
leste a oéste; que o sangue de nossos irmãos já borbotava nas cochilhas e 
nos valles, e isso era de se ima;ginar alli se :passasse, porquanto eu tinha 
convicção a mrus absoluta, a mais exacta, de que esta revolução rlogranaense 
tinha que ser uma das ci.tn'Panhas mais cruentas, mai·s formidaveis que a 
historia do ipampa gaucho ha r egistrado, d:esde que o Rio Grande do •Sul é Rio 
Grande do Sul. Sobre isto, absolutamente, não havia duvida, e, hoje, posso 
dizeir á Camara que a situação do m·eu Estado é iprec!samente a que vu1.t 

o'l escrev~r. Faço-o, porque tenho. obrigação ele dizer á Camara e, principal-
montt>, aCl Paiz, porque este ry:ião está sabendo cousa a lguma do que se está 
passando no sólo daquella unidade da Federação. Estamos com a luta ma!s 
tremenda, crnn uma r evolução a ma-is en•carniçada e a mais feroz, talvez, d"' 
que 11a memoria na historia do Brasil. O desmantelamento das columnas do 
Sr. General Honorio L emos, pelas forças do Sr. Flores da Cunha ... 

o ·SR. AZEVEDO LIMA: - Pura b'aJlela. 
O SR. Bil>TSTA LUZARDO: - . . . e Claudino Nunes Pereira, s~o em ao~<>· 

luto inexactas; apenas deu-se um encontro da vanguarda, como já. disse em 
dlscur.so ·que aqui proferi, encontro esse do qual resultou a morte de uin 
notavel e prezaido ·com'!)anheiro nosso e de trinta revolucionarios. O modo pelo 
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quaJ deu-se esse encontro, tenho-o aqui descripto em jornaes de Buenos 
Aires e Montev idéo, os quaes trazem da dos p.ositivos a reS/peito. Não lerei 
essas narrativas á Camara, mas direi duas palavras explicativas do M-
sumpto . 

O comro.ando dessa vanguarda foi iconfiada ao de<putado ·Estadua1, u 
Sr. Antonio Monteiro, inexiperiente nas lutas gueru-elras, emibora um homem 
valente, digno por todos os titulas, e que fôra incumbido de fazer o flanco 
esquerdo 'Por occasião da marcha; acam'Pando, não assegurou a deifesa da 
:to·rça; e, em dado momento, viu-se sitiado e quas1 completamente destroçado 
pelo ataque inesp erado de uma carga de cavallaria, sem que lograsse tempo 
de se armar, e dahl o ser quasi esmagado com as suas tropius. 

O SR. GETULID VARGAS: - Então V. Ex . tem sempre algumas intorma-
çlk..s de lá. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo : - Tenho-as, não só por jornaes platinas, lsto 
e, de Buenos Aires e Montevidéo, e não a1:1 leio, para me não alongar, como, 
ainda possuo communiicações par.Uculares de pessoas qu·e chegam do theatro 
dos acontecimentos. 

O SR. AZElVEDO LIMA : - Temos sabido muitas cousas , atravês dos t efo-
grammas officiaes e pelos proprios correUgionarios do Governti. 

O ·SR. LINDDLPHO PmssôA: - Isso 'honra muito aos que assim procedem . . , 
O SR. AZEVEDO LIMA: -- Cada um cumpre seus deveres como entende ., 

nomu acha mais a:cer.tado . 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - 1Sr. Presidente, neste particular, não foi uma 

columna, m as apenas 1,3sse flanco que e.ntrou em comibate, cujo resultado é o 
que acabei de exrpôr á lcamara. A columna do Sr. Honorio L emos, que sahiu 
de Uruguayana com Ufll effectivo hoje sa;bldo, por jornaes e correspondencia 
de lá , de 1. 300 homen~ . pois o 5° Regimento teve a adhesã.o, allt, de m ais de 
900· civis, essa columna, quando se deu o encontro a que venho de m e referir, 
tinha o grosso de suaE; forças acampado a tres leguas distantes, tanto asslm 
que não poude vir em soc:corro do fl a n co que Tôra lnopi,nadame.nte atacado. 
O Sr . Honor io L e:mos seguiu para o centro de Caverá com a :ma columna 
intacta, sem que aibsoiutamente nada lhe acontecesse; porümto, fica a ssim, 
desfeita a ballela do e~'P'hacelamento da força 'POr elle dh·igi:da e do seu retu-
gia no Uruguay, passeando em automovel, como aqui já se asseverou Ifo-
norio Lemos seguiu de Ca-verá, onde engrossára as suas columnas; e, a cerca 
de dnco dias, S. S., tJ.Ue nos imagina vamos no Uruguay, ainda p erconendo 
aquellas paragens de au tomovel, .segundo fomos avisados, está no Rio Grande 
do .Sul. E estará ás bordas da extrema fronteira? Não, Sr. PresidPntd, 
S. S. esbá no Lnterior do Rio Grande do Sul, porquanto, pelo teleg:ramm'1 
do Sr . Marechal iS·etep-ibrino de Carvalho, passado ao 'Sr. Honor io Lemos, 
com a indicação: (Onde esttver nn Rio Grande do Sul) - e que, mais adiante, 
S. Ex. se rsfere ao I<ivantamento da cavalhada de .Sayican, e quando se dlz 
Saycan, para quem co,nhece o Estado ilo Rio Grande do Sul, quasi que se 
refere ao coração do B;.io Grande do Sul . Portanto, a ,prQ'Pria palavra official 
desmente o boato de destroço de Honorio Lemos e de sua consequente tuga 
para as bandas orient~Les . Era a propria palavra do Sr. Ministro da Gu erra 
que desmentia os coarrmunicados ofd'iciaes. A reaUdade .é. pois, que Honorio 
Lemos seguiu ·pa r a Caverá levantou cavalhada de Saycan, e rumou para 
c1ccUJpar um dos ponto11 mais estrategicos, inu tilizando a estrada de ferro em 
Cacequy, e occupando a grande ponte do rio Santa Maria. Cacequy, é pre-
ciso explicar, ê o ponto de entroncamento das estradas de ferro da fron-
teira. 

O 1SR. tARTHUR ·CAjDTANO: - E a força f ederal que estava em Saycau 
c:onfraternizou com Ho;norio Lemos. 
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O SR. BAPTISTA LUZARDo: - E a !força federal, que era de sessenta e tre::. 
homens, ·que se adhava em Saycan, accompanhou a columna revolu.cionaTia e 
mais alguns offtciaes cujos nomes declinarei daqui a ·pouco, qu<1.ndo entTar, 
precisamente, na aipreciação do te!egramma enviado pelo Sr. Ministro da 
Guerra ao chefe Teva! ucionario Tio-grandense, Honorio Lemos . 

DiZ'ia e u, que Honorio ·Lem.os havia O.()cupa,do, ha quatro dias., portanto, 
a 17 do corrente, Cacequy, e tomlâ.ra a grande ponte da estra da de ferro 
sobre o Rio Santa Ma ria, ponte que ê incontestavelmente, a maior por assim 
dizer, da America do Sul, um dos trabalhos que honram a engenharia naciü-
nal, e que ê justamente a bifurcação, de onde partem as estradas que vão 
para Uruguayana, formando o triangulo de Uruguayana, de Cacequy, e ·de 
Sant'Anna do Livramento. Essa ponte, que tem a extensão de 1. 80•0 metros,' 
fo i occupada, sendo desfeita sómente a parte por onae correm os trilhos, 
pol.'que atê nisto os revolucionarios comprehendem que aquella obra lhes n1Lo 
pertence, ê uma belleza do passado, que deve ser conservada para, por qual-
quer fórma, ser transmittida â.s gerações vindouras. Destrutram, como ja 
disse, a .estrada de ferro que 'Vae de Caicequy â referida ponte . Dali, Honurio 
Lemos seguiu .com a sua columna., e deve estar hoje, se me não engano. 
atacando, e qulçlt. de posse, ·de .São Gabriel, com um exercito de 1. 700 homens, 
aproveitando justamente para isso a cavalhada de Saycan, que ê, irn::ontes-
tavelmente, uma das mais bellas cava1hrudas que pos-sue o Governo Federal. 
naque.lle Estado. Em São Gabriel, S . S. ia atacar pelo flanco -sul, segunao 
informações que tenho, em combinação com aquella outra columna de que 
dei sciencia a •seu tempo. Airuda quando occupei, ·ha dias, e sta tr~buna, disse 
que aquellas força s que tinham partido de Cac'hoeira, forças que se haviam 
chocado com as tropas legalistas em Barro Vermelho, rumavam para Caça-
.pava e 1São 'Se1pê, zonas de Federalistas, e que seriam de muito, por esse 
facto, augrrnentados -os .seus effectivos. Os jornaes que estão chegando do Sul 
confirmam esta notícia. Por pessoa chegada ainda hoje do Rio Gra.nde li.o 
Sul, soube .que a columna commandada por Fernando Tavora, deve estar, " 
esta 'hora, em São Grubriel, eillCont<rando-se 'Com a de Honorio Lemos, uma 
com l .'700 homens, sob o commando deste general e outra com 1.>300 homens 
sob as ordens de Tavora . Nenhum dos meus adversarios politicos pode, 
aibsolutamente, negar que essa ê uma zona essencialmente federalista, onde 
predomina o elemento adverso ao Governo Estadual. 

O •SR. LINDOLPHo CoLLOR: - E' verdade, tem grande elemem:o. 
O SR BAPTISTA LuzARDo: - Não ê, portanto, Sr. Presidente, uma ballel-a 

que estou dizendo á Cantara. H a, assim, u.m .grande fundo de verdade o que 
esses algarismos exprimem. Não sei se a estas horas São Gaibriel já estará. 
em 'POder dos revolucionarios. O que posso , no entanto, garantir â. Camara ~ 
que :para lá mairciham duas columnas colossaes, ambas jâ. experimentadas: 
a primeira, ue Honorio Lemos, sahiu de Uruguayana., ouvindo, :pode-se dizer, 
já o rumor da fuzilaria; a segunda, de Fernando Tavora, que sahiu de Ca-
choeira, sob o commando deste 'bravo militar, bravura que elle tem demon-
etrado em toda esta luta e que é um apanaigio da Familia Tavor~. 

o RR. ARTHUR CABTANO: - Multo bem! 
O SJ:l, BAl'TISTA LuzARDo: - Vê bem a Camara o que significam estio.<:1 

columnas que se estão formand@ ;na fronteira do Sul! Saycan e Rosar!o 
w;tão em poder dos revolucionarios; a estrada de ferro que ia atê a ponte, 
e as linhas de Cacequy e Livramento, completamente damnifi'cadas, visto que 
as de Alegrete e Uruguayana jâ. ha muHos dias não eram mais transitadas. 
Não temos, absolutamente, communicações do interior pelo telegraip.ho, por--
que ê preciso que a Camara saiba, :foram comvletamente l'lestruidas todas as 
linhas telegraphicas. Assim ê que, hoj·e, só se falia do Rio de Janetro para 
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Porto Alegre e suas lmmediações, porque certas zonas ilo Interior estão com-
pletamente desprovidas desse meio de communica])ilidade. Isso eu ainda hn 
pouco acabava de certificar, quando rl'ui ao Telegrapho Nacional com a Ili· 
tenção de passar um telegramma, desejando as melhoras do m eu grande 
ru:nlgo, o General Zéca Netto que, pelo dizer do Jornal do Oomrnercf.o de hoJo, 
levou um susto tão grande, ha dois dias, em Dom Pe'drtto, que adoecera 
gravemente, correndo perigo a sua vida. Ao ler aque!la informação, quU 
logo telegraphar ped.indo noticias do meu bravo conterraneo e me foi infor-
mado que para a quellas zonas não me era possível fazei-o, visto não haver 
mais communlcaões telc.graJPhicas para M.. 

a !$iR. 'AZEJViEJDo LIMA: - Se •susto matasse, já muita gente teria 1a:i1· 
~ido .. , 

O S!R!. BAPTISTA LuzARDo: - Sr. Presidente, passemos a outros pontoa. 
Que é feito d,aquella gente, dos batalhões que se revoltaram desde o primeiro 
Instante, em Santo Angelo, 'São Luiz e São Borja? Srubemos apenas do eu .. 
contra de Itaquy. Não se sabe, porém, dos outros elementos, columnas for .. 
tes, como mostrei aqui, pela leitm:a ·de um jornal governista, compostas, 101';1, 
no primeiro momento de 1.200 homens em Santo Angelo de 600 em São Lui2 
e de 600 em São Borja, e bem valem, por assim dizer, por um exercito. Não 
temos, neste parti'cular, a menor noticia. Onde estão essas columnas? Qual 
o seu destino? Batidas não foram, ou pelo menos as communicações não u 
dis·seram. Qual o seu paradeiro? !Pois vou füzer ã. Camara que essas guar -
nições estão 'hoje concetra'das entre São Luiz e Boqueirão, e vão seguindo 
rumo de Sa;nta Maria. Estavam, ha pou'cos dias, sobre as margens do Rio 
Çamaquam sob o comrriando dos l:>ravos crupitães Ruy Tubaran e Luiz Pri;s-
tes, dois afficiaes dos 11i.ais dignos, dos mais competentes, segundo acabo de 
ouvir de alguns de se1ts collegas que se acham na Capital Federal. Con• 
fe<rme a J,nfcrmação qu\l recebi hoje, .pela manhã, a estas duas columnas se 
vieram juntar as força~ do Coronel Hortencio Rodrigues, de São Francisco 
de Assis, do Coronel Mftllet dos Santos, de J.aguary e do Coronel Marlo Gar-
cia, de S . Thiago do Boqueirão . 

O SR. PRESIDENTE: -- Advirto ao nobre Deputado aue está finda a J.J.01" 
destinada ao Expediente. 

o SR, BAPTISTA LUZ,o\RDO: - Neste caso, peço a V, Ex., SI!'. Presidente, 
que me conceda a . palacvra para uma e:x;plicapãJo pessoal, depois da Ordem 
do Dia. 

O Sr. Baptista Lulljardo (para uma explicação pessoal) : - Sr. PJ:'lelll" 
dente, falava do que se está passando no Rio Grande do Sul, a res'jJeito tlo 
movimento revol11cionar10. quando V . Ex. me advertiu de que éstava finda 
a hora :do Expediente. Heferindo-me ás guarnições, que se haviam revaltado 
em Santo Angelo, São Luiz e São Borja e das quaes apenas a noticia du 
levantamento chegou, através das fontes officiaes, ao nosso conhecimento, 
dizia eu que nada mais sabíamos nós da sua sorte: nem que houvessem sido 
destrocadas, nem que tlv'esBem segui'do este ou aquelle rumo. Esta vamos, 
portanto, em completo j.e,ium, por assim dizer. de noti'cias das guarnições dn 
Zona de Missões. 

A.gora, porém, acab,o de receber Informação exacta de que e~sas co-
lumnas, como previra, ÇJ.Uando a e!las alludi em meu ultimo discurso, em 
que ai.firmei que deviam naturalmente, continuar en:grossando e oMenon 
adhesões de toda parte, naquella zona - e isto está confirmado, confol·m11 
noticias positivas, que tenho, de jornaes do Hio Grande e de La Naaion, dn 
Buenos Aires - acabo (ie receber, repito, informação exa:cta de que se riea· 
llzou, em •S, Thlago do f3oquelrão, uma girande concentração de todas aquc!-
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las forças, ás quaes se aggregaram, como tamlbem i>revira, elementos c!v.1si 
de alto valor e .prestigio nos municipios em que operam. As primitivas co · 
1umnas - é cafüulo meu, baseado, aliás, em dados fornecidos por notai 
oft'icial de Porto Alegre• - teem um ef:fectivo de 2 .•3·00 homens, pala qu", 
segundo a mesma nota, se haviam levantado 1.200 em Santo Angelo, 6·00 em 
São Luiz e 500 em São Borja. A esses contingentes vieram aggregar-se efo · 
mentas de Hortencio Rod.rigues, que foi coronel das forças de Honorio L11-
mos e é homem de grande valor militar, correcto, honrado, na mais alta 
expressão do termo, cidadão de real 'PresU.gi-o na sua zona , tendo mesmo 
merecido os maiores louvores do Dr. Flores da Cunha e do Dr. Oswald.ló 
.Aranha, quando em entrevista concedida ao Diario do Interior, de Santl'l 
Maria , se referiram á personalidade de Hortencio RodI'igues, a quem nado 
mais fizeram do que justiça. De Jaguary partiu tambem outro che<fe revo-
lu'Cionario, o Coronel Mallet dos Santos, homem que muito bem pode tlgur~& 
Ili> lado de Hortencio Rodri.gues, pelas suas qualidades e valentia. A segu'ir 
vem Maria Garcia. Quem é Mairio Garcia? E' um moço de 28 annos, ex-
Primeiro Sar.gento do Exercito. Viera, aos 17 annos, para o Contestado. Tão 
conhe·cedor da arte de guerra se mostrou que foi, desde logo, po.r Honorio 
Lemos convi•daido para commandar a colu:mna de Miss~es, no posto de cb-
ronel. Sua bravura, attingindo ás raias da temerídade, elle a provou n" 
memoravel comlbate de Ibi.quy da Armada, que Flores da Cunha ruffirmou 
nesta casa ter sido o combate mais sangrento, em que m a ior numero d.ti 
victimas se verifi'cou na u1tima revolução. Quem sustentou esse encontrt); 
na retaguarda, pelejando até de arma bra nca, foi Mar!o Gair.cia; esse mesrrt(J 
Joven que acaba de se alliar ás forças de Missões. Trata-se, portanto, de 
elem entos de incontestavel valor, de elevado prestigio, bastando saber -se 
l!J.Ue qualquer delles está capitaneando uma columna para que de toda parta 
accol'I'am cidadãos, afim de juntar-se ás suas forças. Veja V. Ex., Sr. Pre-
~idente, a extensão que tomou o movimento. 

Mas, não é s6: já. os jornaes annu:nciam que o Município de Palmeira, 
o de Cruz Alta, o de Erechim e o de Passo F 'undo, nos qua es' 'Predomirua o 
valor politiico e pessoal do Sr. General Leonel Ro'cha, estão conflagrados e; 
ao que me consta, Palmeira ha varias dias se encontra em poder dos revo-
lucionarias. 

E ainda os jornaes de hoje trazem um telegramma no qual se diz qu'° 
11s !orça.s llo General Leonel Ro·cha estão de posse de Palmeiras até o Ira ... 
~hlm. Mas, Sr. Presidente, ha, além desses, em movimento, outros grupos, 
não direi columnas, em diversos municípios do Estado. Na Zona de Oama-. 
1•uan, isto é, a zona onde operou na revolução passada, de 1923, o Sr. ~ca 
~etto, já está presa do movimento revolucionaJrio; o Muniicipio de Quarahy 
está tambem em poder do bravo, dedicado e valente Dr. R a phael Bandeira 
Teixeira; e, finalmente, o Município de :Sant'Anna do Livramento - digo 
muni'cipio e não cidade - está igualmente, em .poder de varias agrupa mentos 
revolucionarios. 

O Sr. LINDOLPHO CoLLoR: - Esta noUcia estiá taro.bem nos jorna es de 
hoje, 

O ISR, lBA.PTISII'A LuzARDo: - Não está nos jornaes d·e hoje. Mas, tomo o 
compromisso de, amanhã, trazer um documento para que V. Ex. o veri-
f~que. 

O ISR . . LlNDOUPHO CoLJLOR: - .A!bsolutamente, não ponho em duvida a pa-
lav·ra d·e V. Ex. Basta q.ue V. Ex. me declare si foi em jornal e qual. 

O 1SR. ANTONIO CARLOS: - E' preci>So que se saiba qual foi o jornal. 
O iSR. BAPTI.S'I'A ·LuzARDO: - Estou afflrmando um !facto. 1Si n egam, de-

vem VV. IDEx. provar a contestação. · 
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O SR . .ANTONIO CARLOS: - A regra ê pertencer a p1ova a quem allega. 
O !SR. BAPrI1n'A LuZARDO: - 11\fas se VV. iEEx. me contra.dizem ... 
O ISR'. I./INOOLPI!O rC'..oIJLOR: - - Não é o nobre leader da maioria, mas eu 

iJ!Uem está '.Pedindo uma informação. v. Ex. declarou que Erechim estava 
em nod·er dos revoltÕsos, conforme noticiara um tiornal. E eu per.guntei: qual 
o jOrmal? 

O 1SR. A\NTONIO C'.AR:Los: - A palavra do orador vale muito, como a de 
qualquer deputado, mas só vale referindo-se a factos que representem a ver-
dade. 

O 1SR. BA.Pl'ISTA LuzARI>O: - Perdão. Então. se V. Jllx. me diz qure estão, 
por ·exemplo, bombardeando Copacabana, não <v·ejo, mesmo ·que não oiça os 
tiros , motivos para duvidar-lhe da paalvra. 

O SR. ANTONIO CARLos: - Mas podia duvidar, si o facto- não fosse ver-
dadeiro. 

O SR. J3A.PTISTA LUZARIJO: - Outra vez perdão. Tenho na mais a lta con-
ta a palavra de V. Elx. Os ihmnens ou teem dignidade ou !llão a. t eem, ou 
teem ·honra ou não a teem. Não posso accelta r, portanto, a opinião do no-
bre leader da maioria . A minha educação de gauc-ho, a minha fügnidade, 
rendem culto â palavra dos homens, como se pratica no [Rio Gra'!lde do Sul . 
EI assim não poderia admittir no exemplo figurado, duvidar da palavra do 
no'bTe leaàer da maioria. 

O SR. AN'l'ONio 0Aru.os: - Me.s V. Ex. referiu-se a noticias de jornaes 
que estão em contradicção com a verdade. 

O SR NELSON DEJ 1SENNA: - O no'bre deputado declarou, no i'nicio de seu 
discurso, que as notici~s divuJ.gadas nos jornaes officiaes são pura fantasia. 
Ora, -O nobre -col!ega P\llo Rio Grande do 1Sul ped·e a V .. Ex. que indique o 
jornaJ. Nã.o ha ?Uen.s~ nis;so. A nossa palavra., individualmente, perante a 
Camara, vaile muito, m~Ls, em m.omentos graves, dev·e ser documentada. 

9 rSR. HElNRlQUiEl .DqnswoRTH: - \Mas si o orador to;mou o. compromisso 
de trazer o \jornal ou o documento. 

O 1SR. BAPTiaTA .Lu2jARDo: - Depois, -o meu nobre collega de bancada re-
aff!rmou o que eu dizi:r. Acho que a pala<vra de uma .bancada é cousa m ui-
to s<!ria. 

O SR. ANTONIO CA\l.LOs: - As informações de V. Ex. são contestadas 
pelo Goverm.o. IO Governo, ·COmo não acontece com V. Ex., dispõe de todos 
iW; elem~nt.os d e info'l'miação no que toca ao Rio Grande do Sul. Eis porqu<:, 
apezar da palavra, de V. Ex. valer muito, disse e repito que se torna neces· 
sario, pará: que ás infqrmações de V. Ex. lmpressionem, que ellas venrham 
documentadas. 

O ISR. BA.PTISTA ·LU:ljARDo: - Res·pondo a V . Ex. As ln.formações que eu, 
como toda a Camara t~m, são as informações dadas pelos jo.rmaes, especial-
mente- a:queUes ·que, si não o.fficiaes, são pelo menos of·flciosos, como seJam 
a Gazeta de Noticia8', a .A. Noticia, -0 O Pa1z e o Jornal ão Oonvmenno . {Po·iS 
·oem, esses ·quatro jorn'l-es affirmaram que havia sido destroçada a columna 
de Honorio •L emos, o qual rhavia fnigido para o Uruguay, e, entretanto, essa 
af!flrma ção é falsa! Faço essa declaração e desa.fio que venham contesta i-a . 

.O SR J-OAQIUIM DEJ 1S,U.LES: -- V. Ex. pôde estar impressionado por tnfor-
mações failsas. 

O ISR. IBAPrif'\TA Lm?jARDO: - E' facto que me lmpre·sslonel com a no ticia 
de ,que Honorlo '.Lemo.~ tinha ,fugido de automovel para o Uruguay. 

O \SR . L°rtNDCILP'.E© 1GoúLOR: - Aliás, podia ter fugido para ·o Uruguay e 
ter voltado depois para o Bi:asil. As duas hypothesse não colllcfom . 

O 'SR. GEn'ULio VAR~s: - Fugiu para o Caverâ. 
O 1SR. IBA.PTrSTA L UZt\RDO: - A verdade é que não fugiu para o Urugu'ay. 
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Vou explicar, em synthese, o ·que significaria a fuga para o Uruguay · 
. Para ter .fugido para essa (Republica vizinha seria necessario que se tivesse 

elle desmoralizado e tivesse abandonado as suas tro.pas e corrido a pedir 
aSylo áq·uella RepulbUca. Não é fugi·r, 'porém, seguir ,com a sua .gemte, em 
ordem, para o .cavená, para o interior do Estado, acompanhado de sua c o·· 
1·umna. 1Isso não' significa fuga, mas uma operação milltar. 

O ·SR. AzElVEIDo iLrMA: - 1Si isso é fugir, então o General Azevedo Costa 
fugiu. 

o ISR. BElRNARDElS SOBRINHO: - o General J?otyguara não fug!U. 
o 'SR. BAPTISTA LuzAR!Do•: - A esse aparte não me cabe responder, iJO·r-

que e,u ·não tenho dados, e não posso mesmo acreditar que gene raes bras1-
·Ieh'os tenham !fugido ou fujaim. -

O ISR. AZElVEDo LIMA: - iNão fugiram: mano'/>riar<Vm. 
O ISR. 'BAP'l'Il:lTA LuzARDO: - Faço justiça, penso, affirmando que, de la<lo 

a lado, ha .gente d.e valor, digna de enfrentar uma a outra. 
Não quero affirmar que só seja valente o General lzidoro iDias Lopes. 

O General Tertuuano Potyguara tambem é digno desse nome. (Apo'iados. ) 
O 1SR. · AzElVElDO LIMA: - !Declaram que o General Izidoro fug iu, mas o 

certo ·é ·que l:he não foram no encalço os generaes legalista s, que estãa a 
passear no !Rio de Janeiro . Os revolucionarios fug.iram ou abandonaram, por 
certas conveniencias, o campo de o·perações E' bom não. confundir. 

o SR. BElRNARDElS ISOBRINHO: - Isso confirme, o meu aparte: o Sr. Ge-
neral Potyguara e os generaes de São Paulo não recuaram; ,quem recuou il'.oi 
o General Jzidoro. 

O 1SR. iBAP'Í'ISTA LuzARDO: - Pelas informações que tenho, acho que o 
-General rzidoro não abandonou . .. 

o ISR. BlilRNARDES .SOBRINHO: - Perdão, V . Ex. su1stenta que Hono.rio 
Lemos não aiba:ndo•nou; mas que Izido·ro abamdonou São iPaulo é o facto. 

O ISR. J3APTISTA LUZARDO : - Declarei que Ho·norio Lemso não aband.onou. 
a 8R. BElRNARDlils •SOBRINHO: - V. Ex. está dizendo q,ue não fugiu. 
O SR. B'.APTISTA LuzARDo: - A\panhei o aparte de V. Ex. como s ignifi-

camdo que elle fu,gira aos compromissos da revolução. Jsso é uma cous·a, e 
f ugir de São Paulo é outra, si ê que se pôde admittir que um11, retirada como 
fez o General Izidoro s.elia equiparavel a uma fuga. 

O ISR. BEJRNARDES ISoBRINHO: - Retirando-se de São Paulo, o General 'Izi-
doro aeixou a honra das batalhas para o-s seus adversarios e guardou a se-
gurança para ·si e para a sua tropa. 

O SR. BAPTISTA LUZARDo: - V. Ex. não pôde dizer que um recuo nas 
condições em que o fez o Gê neral Izidoro fos-se uma vergonha ·para elle e 
uma gloria para os outros. 

'Ü SR. AzIDVEDO LIMA: - V. Ex. podeTia perguntar ao seu illustre col-
lega si o recuo estrategico de Joffre fo-1 uma fuga . 

O SR. BAPTISTA LUZARDo: - Eu ia dizer isso mesmo. Quando, durante 
tamtos dias, Jofifre não podia enfrentar von Gl-uclc e veiu te r ás portas de 
Paris ... 

0 'SR. BERNARDES !SOBRINHO: - Jo,ffre não abandonou o campo da lucta. 
O ISR. BAPTISTA LuzARDo: - Como não?! Recuou leguas e leguas da fren-

te da batalha para, então, depois, :fazer a sua contra-o.ffens!va. Esta é a 
verdade . 

O 18·'1\. 'Ll'.NDdLPHO PEJSSOA : - Acho que ~ muito honroso paTa o General 
Izldor.o o esta,~mos discutindo na Camara a sua bravura. 

O SR . BAPTISTA LuzARDO: - Perdoe-me o meu no·bre amigo, D eputado 
pelo Parruiiá. 8i •ha uma bravura digna, authentica e que se possa discuti"" 
nesta Camara, é incontrastaV'elmente a do Gen.eral Izidoro. 
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o ISR. Ll;NDOLPHO PESSOA: - E V. ®x. votou pela Moção. 
O SR. BAPTrSTA IJUzARDo: - Votei a /Moção contra o movimento de São 

Paulô, contra uma rebellião, que se dizia existir na;quelle momento, mas 
nunca votei cons~gramdo a covardia do General Izidoro. 

O 'SR. ··LINDOLPHO PmsoA: - íNada temos que ver com a valentia ou co-
vardia do General Izidoro. O que saibemos é que está. fóra da lei e a N ação 
deve com batel-o. (Apoiados . ) 

O SR. BAPTIS'l'A LuzARDo: - Estou prompto a ~cceltar o aparte de V. Ex. 
porque é o seu ponto d·e vis ta. 

O SR. LrNDtjLP:e:o PmlssoA: - VV . . EEx. encontram sempre valor nos of-1 
ficiaes da revolução e negam merecimento aos generaes qiue defendem a le-
galidade. 

O SR . SAPTISTA LUZA!IDO: - Não apoiado. Ha pouco, mesmo, declarei o 
contràtlo. 

Seria baixeza de nossa ,parte n egar o valor desse homem que se chama, 
Tertuliano Potyguara, valor que deve ser proclamado bem a,lto, porque honr<i 
a nissa nacionalidade. (Apoiados.) 

o SR. LINDOLPHO !PESSOA': }-- Vi V. Ex. criticar até a acção do General 
RoridOTi! 

O 1SR. BÃPTrsTA LuzARI>o: - i:Por que razão havemos de negar a bravura 
do General iPotyguara e de tantos outros que teem o mesmo merecimBl!lto no 
EiXercito? 

tO SR. NElLSON DE 1SENNA: - Por honra da R epublica e segurança das 
instituições, ha dezenas e dezenas de bravos peitos militares . . • 

O SR. li!NDOLPHO c qLI.r.>R: - Militares e civis. 
o SR. B APTISTA LUZ1IBOO: - Ninguem nega. 
O SR. NELSON DE S•E\'<NA: - .. . dispostos a enfrentar a traição. 
O SR. BAFTISTA LUZAfDO : - Sr. Bresidente eu estava neste ponto da minha 

oração, r eferindo o que se passa em Sant'Anna do Livramento, quando fui 
honrado c om uma saraivada de apartes que me deram ensejo a esclarecer o 
meu pensamento e dizer umas cousas que talvez, no correr do meu dLscurso, 
se não se apresentasse opportunidade, não as diria . Estava eu relatando que, 
no proprio Municipio d\l .Sant'.A:nna do Livramento, ha hoje v·ar!os agrupa-
mentos revolucionarias E/ mesmo o Municipio de Quarahym, que foi desoccupa-
'do pelas forças situacionistas, logo nos primeiros dias do movimento do Rio 
Grande do Sul, está occupado pelos revolucionarios, actualmente, sob o com-
mando do Dr. Raphael Bandeira; e, como esses mo'Vimentos, em varias pon-
tos do Estado, outros surgiram e surgiTão· n a turalmente, porque devemos 
Em-carar a cousa como ~. dizer a verdàde, para que não nos façamos illusões 
acerca do que vs.e ser e da extimsão ·que pode tomar a actual re·volução no 
Rio Grande do Sul! Os riograndenses que representam aquelle Estado nesta 
Camara, una voce, affü·mam, positivamente, que o movimento do Estado é 
sério, terá complicações de toda a natureza e suas consequencias todos nós 
reconihecemos que serão funestas! 

O SR, LINDOLPHO COLLOR : - Estão sendo. Basta o fa;cto de se matarem 
brasileiros . 

O •SR. WENCESLAU :glscoBAR: - Pode vir até uma complicação interna-
clonal. 

O SR. NELSON DE SENNA: - E' possivel, tamanho o impatrlotlsmo da parte 
dos que desr espeitam as leis e as instituições. 

o .SR. HENRIQUE DODSWORTH: - Mas a grande verdade é que foi o Go-
; erno Federal que incen fivou a luta fratricida do Rio Grande do Sul, quando 
qulz derrubar o Sr. Borges de Medeiros. Os nobires Deputados poderão dar 

\ 
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explicações a respeito disso: si foi ou não o Governo Federal que incentivou 
a luta. E ê um Governo que quer manter a ordem acima da lei! 

O SR. ARTHUR CAETANO: - O Sr . Arthur Bernardes declarou que o Sr. 
Borges de Medeiros se perpetuava no poder, porque a Re'PubUoa. ainda não 
linha tido um Pr·esidente que cumprisse o seu dever! 

O SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - E' a confirmação do que acabo de d!zer. 
Foi o Governo Federal que incentivou a revolução no Rio G~·ande do Sul! 

O SR. ANTONIO CARLos: - O que por emquanto ha, são palavras de fan-
tasia,. 

O SR. AZEVEDO LIMA: - .Fantasias . .. e o sangue a correr lá! 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Vou responder ao meu amigo e nisso vae a 

rolnha s lncerida:de deixando frizante á Camara e ao Paiz que não venho de-
fender o iSr. Piresidente da Republica, mas fazer justiça neste partic'J.lar ao 
Sr . Arthur Bernardes. Nós, da co1umna do General Honorio Lemos, nunca 
tivemos uma palavra, directa ou indirectamente, do Governo Federal, para 
que nos levanta ssemos ern revolução, no Rio Grande do Sul. 

O SR. LINDOLPH'o p ,ElSSÕA: - V. Ex. contr8'diz o nobre Deputado, o Sr, Ar-
thur Caetans. 

O SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - Está fallando em nome da columna do 
General Honorio Lemos. 

O SR. ARTHUR CAETANO: - Nesta Camara um representante !llustre da 
bancada de Minas, o Sr. Francisco Campos, appellava par a a mocidade do 
Rio Grande do 1Sul, afim de entregar os 'Passa'Portes ao dictador! 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Podia ser um modo pessoal de pensar do nosso 
honrado collega mineiro . 

O SR, ARTHUR CAETANO: - E a opinião do Sr. Arthur Bernardes, sobre 
a perpetuidade do Sr . Borges de Medeiros no podea-? 

O SR. AzEVElDO LIMA: - E v identemente, se o Presidente da Repwblica qul-
zesst:J pôr termo á revolução no Rio Grande, tel-o-hla feito, elle que interveiu 
no Rio de Janeiro em plena paz! 

O SR. ANTONIO CARLOS: - E' preciso que fique bem asstgnala do que o 
te.sternunho do orador ê peremptrnrio no sentido de que os seus correligionarios 
já.mais ouviram do Prestdente da Republica, o Sr. Arthur Bernardes, qual-
quer palavra de incentivo ao movimento. 

O SR. BAPTISTA LUZARDO: - A minha decla ração refere-se á columna de 
Honorio L emos, da qual tive a 'honra de ser mentor politico. 

O SR. NELSON DE SENNA: - Perfeitamente. V. Ex. era o mentor volitico 
da Columna Honorio L emos e declarou peremptoriamente, com a sua lealdade. 
que nunca teve esse incentivo! · 

UM '8R. DEIPUTADO: - S. Ex. fallou do .ponto de vista mflitar. 
O SR. ANTONIO CARLOS: - O ora dor, com a sua affirmação sincera, mos-

trou o valor e a autorid'ade de umas tanta s accusações feitas a o Presidente da 
Republica. 1131' 

O SR. HENRIQUE D onswo·RTH: - O meu aparte fo i um aparte politico, e 
politicamente se de monstra p.or que todos os governos estaduaes contrarias 
~ 'POlitica do Governo Federal foram depostos. O unico Presidente que se 
manteve, apezar de t er sido o'IJposicionista, foi o do Rio Grande do Sul. 

O 'SR. Az.!llVIElDo LIMA: - O orador terá a bondade de m e dar uma infor-
mação: a columna a que S. Ex. pertencia se avistou alguma vez com as 
forças do Governo Federai!? 

o SR. BAPTISTA LuzARDO: - Nunca . 
O bSR, AZEVEDO LIMA: - Nunca V . Ex. encontrou força federal, naquella 

occasião? 
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O .S'R. BAPTISTA LUZARDo: - !Etespondo a V. Ex. : a Columna Honorlo 
Lemos avistou-se com forças federaes na Cidade de São Luiz. 

O 1SR. AZEVEDO LIMA: - E essas i!'orças deixaram a icolumna de V. Ex. 
operar livremente. Quer dizer, o Sr. Arthur Bernardes não cumpriu o seu 
dever, impedindo taes operações<' 

o SR. BAPTISTA LTJZARDO: - Respondo a V. Ex. : chegámos á Cidade de 
São Luiz no dia 14 ·de Setembro do anno passado, lembro-me bem da data. 
Até se deu um facto interessante . O commandante da guarnição, hoje fal-
lecido o Tenente-Coronel Aza1nrbuja Netto, bongista por excellencia, não quiz 
perinittir que entrassemos na .cidade, e a mim m e declarou que faria tudo 
pelo seu partido e, ipor isso, não nos entrega.ria aquelle ponto. Eu era tj 
vanguardeiro da columna; lá fu! com o offi'cio requisitando a entrega e 
elle não m'a quiz fazer, dizendo mesmo que era político militante e que, 
portanto, empregaria todos os esforços em bem de seu partido. 

O SR, LTNDOLPHo C oLLoR: - riv.ras, nessa hora, elle cum·pria apenas sua 
oorigação de soldado. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Não é e:x:acto, por.que as instrucções do 
Governo Fede ral ·eram autras. Não raro, as cidades eram desoccupadas pelas 
forças mHitares do Estado e, quando de uma cidade nessas condições Se 
approximava uma columna revolucionaria, a entrega devia ser feita ao chefe 
dessa columna. Procedia-se da m a neira segui'llte : a columna chegava atê 
duas le.guas da ci'dade e o chefe off~clava a o commandante da guarniçã!o 
federal, ,pedindo a entrega e responsabilizando-se p ela ordem. 

O tSR. AZEVEDO LIMA: - Por ahi se vê .que o Governo Federal era cum-
plice do movimento revoluciona.rio. 

O SR. BAPTISTA LUf.ARDo: - ReSipondo ainda a V . Ex .: a autonomia do 
Estado devia ser respeitada e, quamdo o E xerC;ito i!'i"Cava de posse da cidade, 
era favor qu e fazia e devia, entregal-a ao que se aip'l.·esentasse com força . 

o SR · AZE'V·EDO LI~A : - Nessa neutralidade, assim entend1ida, o Governo 
Federal era criminoso. 

O SR, GETULIO VARpAS: - A attitude do Governo Federal era de neu tra-
lidade. 

o SR. BAPTISTA Lu:z;ARDO: - E' verdade. 
o ;sR. AZEVEDO LIMA: - Não podia ser meu tro. 
UM SR. DJllPUTADo: - Não fôra pedk!a a intervenção! 
O •SR. AZIDVEDO LIMA: - O Governo Fluminense não ipedi.ra a intervenção, 

e o Governo Federal interveio; o da Bahia t ambem não a pedira e o Gid-
verno F ederal interveio; e o facto foi mais escandaloso, porque houve uma 
intervenção ,preventiva. 

O SR, SIMÕES FILHp: - O caso da Bahia é di:ver,so. 
O .SR. BAPTISTA LUZARDO: - Sr. Presidente, respondendo ao aparte do 

n-00re co!lega. p elo Dis~ricto Federal, o Sr. Azevedo Lima, dizia eu que foi 
apenas em São Luiz qpe nos avistamos com as :forças f ederaes, e lá se deu 
o incidente a que me a:eabei de referir, de não querer o com.mandante da 
guarnição entregar-nos a cidade. Eram tão rigorosas as medidas adaptadas 
:por esse commandante que, ·cerca de uma legua antes de São Luiz, defrontei 
com um piquete do Exi>rcito, q'Ue tam'bem não me queria permittir que che· 
gasse á cidade, porque eu trazia o emblema da revolução, isto ê, a fita ver-
me1ha, e que me declitrou que era ordem terminante do commandante da 
mesma guarnição não consent.ir na aipproximação de forças revolucionarias. 
Contestei, desde logo, que essas não eram a.s lnstrueções do Governo, o qual 
mantinha estri'Cta neutra !Lcla:de, e que, a exemplo de varias outras cidades, 
o.nde as torças revoluç.ionarias já Unham estado, aquella nos deveria ser 
entregue mediante um -O'flficio assignado pelo ·chefe da columna, o G€nera1 
Honorio Lemos . Instei para ir ter com o Coronel Netto, demonstrei o meu 
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direito e pude, alfinal, chegar ao quartel general. Pois ,bem: nessa noite, .o 
Coronel me respondeu cathegoricamente que não me :faria a entrega. Depois 
vim a saber que asssim procedia mais ;por partidarismo do que para manter 
a disciplina do Exercito, que, naquelle instante, não se.da compromettida, 
em vista das instrucções vigentes. O facto ê que, depois, o Coronel Azam-
bvja Netto confraternizou tanto com os revo'1ucfanarios que tive a honra de 
ser banqueteado :por elle . 

O SR. AzEVEDo LIMA: - Veja V . Ex. como proce dia o Govermo Federal. 
o SR. NELSON DE ·SENNA: - Não queira o illustre Deputado pelo Dls-

trlcto F ederal tirar conclusões t endenciosas das palavras do honrado r epre-
sentante do Rio Grande do Sul, que estJá fazendo declarações sinceras da 
um adve-r sario nosso, um aàversari-0 leal e que fala coim toda a f·rtaJnqueza. 

O ·SR, BAPTISTA LUZARDo: - Na rea lidade, devo dizer que a refeição se 
realizou no hotel em .que estava hospedadc. o Sr. Coronel Azambuja Netto, 
que teve essa gentileza para commigo e outros compa nheko.s . Eramos, na 
occasiã.o, oito homens formados ·que exerciam funcções na columna e talvez 
por isso elle nos escolhesse para alvo <'!essa amabilidade . 

Pois bem: depois de eu ter telegraphado immedlata mente ao comMan·· 
dante da r egiã.o, o General Andrade N~ves, levando ao seu ~onhecimento o 
facto de que o ·commandante da guarnição, rupeza r do offiicio expedido de 
accôrdo com as instrucçõe.s do Governo Federa l, pelo General Honorio L e-
r:ms, não me queria entregar a cidade depois de haver esse mesmo com-
mandante da r egião telegrap'had.o ordenando a entrega immedlata , foi que 
esta. t eve Jogar. E, então, vim a sab er que o motivo da r ecusa do Cor<onel 
Azambuja Netto era o facto de existir na Inte.ndencia Municipal uma quan-
tidade regular de munição, que devia ser entregue ao Sr. Dr. Flores da 
Cunha. Eu .sabia disso. Viajei, só em um dia, nove Jeguas, justamente pa,ra 
fazer a presa; mas, o commandante da guarnição n egou-se a entregar-me a 
cidade e, nessa noite, a munição foi ter ás mãos do seu des ti'na tarlo . 

O SR. AZEVEDO LI;MA: - Imparcialidad.e do Coronel! ... 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - .São casos pessoaes ... Digo, de novu, que fo! 

e5sa a unica vez en1 que depara mos a força federal. 
ContLnúo, •Sr . Pvesidente, nas consider ações acerca do que se está p.i,s-

sando no Rio Grande do Sul, e que trago ao conhecimento da Camara, jul-
gando cumprir um dever . Estou aqui des=penha ndo a f uncção de reJ,.re-
~entante de um grande numero de cidadãos brasileiros, de rio -grandenses, 
e tenho o direito, -como os fflhos de qualquer outra região da nossa Patr ia , 
de dizer o que !tJenso, o que sinto e o que entendo a respeito da terr&. n ativa 

E> dos aconte'cimentos qu e lá se desenrolam. Se faço isto, Sr. Presidente, é n a 
crença de ·que exerço um füreito que me assiste, que a nossa Carta de 24 de 
l!'evereiro outorgou ao r epresentante da Nação nesta Casa du CongrE·sso' 
Naicional. Se o não fizesse, acreditaria est a r tra hindo meu m a nda to, 11ão 
estar cumprindo o que ,prometti aos .m eus .conter.r a neos, o que jurei, no dia 
em que me empossei nesta Casa - dizer a verdade com pa triotismo . . . 

o SR. LINDOLPHO <ÜOLLOR: - Defender a Constituição, a s leis . . . 
O Sn. BAPTlSTA LUZA.RDO: - Dahl, Sr. Presidente, a n ecessidade de trazer 

estes f aJctos ao conhecimento do {E'a iz e solbre elles pedir a attenção da Ca-
mara, afim de que não assista a esse desmoronar, que se antecipa no Rio 
Grande e cujas conseque.nc!as no .dia de amanhã jâ. '.Podemos prever. FJ' 
preciso, Sr. Presidente, que o Brasil inteiro ouça esse ela.mor, que o Brasil 
Inteiro comprehenda ... 

O SR, rCESARro DEI Ml!JI.LO: - ,E' preciso acalbar essa obcessão . I sso já 
passou a ser uma ob.cessão. 
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O SR. BAPTISTA LUZARDO: - E sta. bem, Sr. Presidente, seja uma obces-
são, especialmente em nós do Rio Grande do iSul, mas obcessão que os hon-
rados representantes do Distri,cto Federal tiveram durante muitos annos . 

O 'SR. ANTONIO CARLOS: - Aliá s, um dos mais illustres e integros repre-
sentantes do Distri·cto · Federal, que tem todos os motivos para se honrar 
de possuir um r epresentam te como S . Ex. (Muito bem). 

O SR. HE'NRtQUUll DoDSWORTH: - Apoiado. 
O 1SR. CESARio DE MELLo : - O nobre orooor e seus 'Correligionarâos t eem 

a vontade ·Perturbada, por crença ou idéa fixa, que os afflige de continuo, 
sómente alliviada pela impulsão. 

o SR, WENCIDSLÁO ESCOBAR: - V. Ex. é medico . .. 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - .Acceito o aparte, es.p·ecialmente por vir do 

honrado Deputado, que é um c wracter integro, como diz o nobre leader da 
maioria , corno JJOr vir de um distincto medi-co, como estou iraormado. Sua 
Ex. vem dizer que estamos possuídos de uma obcessão. 

o SR. HENRIQUE DODSWORTH: - V. Ex. pode contestar: tambem é me-
dico . 

O SR· BAPTISTA LuzARDo: - J.\f,as, que o'bcessão é "l'ssa que domina os 
nosS1os espirioto.s e 1que tão fundo vem lha trinta arnws do·minando a alma do3 
rio-grandenses que querem alg'llma .cousa de nofbre? E' a 0 1bcessão da liber-
dade! (Muito bem). El' a obcessã:o de viv·er em uma terra livr'\ de r eneg;air 
a tyra!llilÍa, de amold'ar . a Constituição do Rio Grande â {"o,nstituição F e-
deral, da .qual está divo,rciada . 

O SR. N'ElLSO<N DE Sl!i1NNA: - [[)entro dessa mesma C.or~stitnição, tem 
V. Ex., 10 remedio !Pªfª os grandes rproblema.s rniieionaes. 

O SR. BAPTISTA Lu~RDo: - Acato o aparte do nobre deputai! 'l por Mi-
nas, po•nque ten:ho S. Elx. na melhor conta, ~iutro po.r S. Ex. viva sym-
pitthia. 

o SR. NEJIJSON DID $ENNA: - E V. Ex. ~abe que Nt':·tbuo esses· senti-
mento::! com a mesma ~inceridade. 

O SR. ADoLPHo BE,RGAMINI: - Eu nãio s e·! <mal o rem>dic dentro· da 
Constituiç?_6. uma vez que fecha n as url'.' ,~S fJ rasgam o·s diplomas nos re-
con'hectmentos oo poderfls . 

o S:.t. BAPTISTA LU'!ARDO: - P.f>1'PC>n<'''L' .:: l:'. Ex., q_u~ le·Vámos· trinta. 
annos a eSj"&rar que o i13rasil acoi!'d'i.3~", e fo! pre·~tso <lerramar o sangue !n-
iii(l;;ente do.'! riogramdens,es. 

O f:IH N!!LSON DE '8E;NNA: -- Ma.:i 'llie me e alma de reo:;rJfc.ano, permitta 
o l' obre d0p,;tado pelo IJ,'Uo Grando, ;;aueho, meu g ue· r. 1 amigo a qu.:im r es-
peito com"O respeito todo,s os adversarfos leaes e honestos, dóe-me a ailma 
po·r ver, que, tendo o ·liir . Dr. .~bhu.r Ber:nardes, so'b o!s auspícios de uma 
politLca geneít'o!sa, d~gna, conseguido minorar os ma1es de que se queixa/Varo, 
venham aitaca1-·o agora. 

O sn. LINDOLPHo Oj:>LLoR: - Males, nífo a·poi!i!Jdo; não prussa sem o meu 
protesto , 

O SR. NELSON DE SE\'<NA: - Foi o Tratado de Pedras Altas, que os trouxe 
ás cadeka.s desta 1Camara, e eram, por isso, VV. EEx. o's menros autoriza-
dos a ss levantar.em contra o Governo do Sr . .AJrthur Bernardes, apunha-
lando a IPatria e a Republica, na mais injusta das revo·luç-Oes. (Apoiados e 
não apoiados) . 

O SR . HlmNRIQUE Do;oswoRTH: - Logo, 10 Sr. Ar,thur Bernardes J>rest!-
giou a politica !l'ederalisra contra o 'Sr. Borges de Medeiros, 'sem o que os 
adversa.rios do Pres·idente do Rio Grarride não terlam o exito politioo que 
tiveram. Entretanto, quando eu o disse a inda ha ,pouco, !foi declarado 'que eu 
faziai uma eleivosia e o pobre deputado por Minas acabe. de !fazer roiutra. 
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O .SR. NlilLSON DE SENNA: - Dentro da rConstituiÇão os nobres adversa-
rias da situação têm todos os remedias para minorar o's males allegado". 

O SR. ,A!DO•LPHo BERaAM1N1: - Não iêm ess•es !l'emedios uma vez que se 
rasgam oe dip'lomas, que se amnulla a decisão d<i.s UTnaJs. 

O SR. NEJLSON DE SENNA: - E por isso 'se ensanguenta o paiz? 
O SR. ADDLPHO BERGAMINI: - Po.r Isso mesmo. 
o SR . PRESIDElNTEl : - Attenção. 
O SR. BAPTISTA LUZARDO: - O ·que precisamente orbr!gou-me a vir á 

esta tri'buna, f.oi o facto do no'bre de,putado pelo Distr!cto Federal, o Sr. N1-
canor Nas·cimento, ao fazer a apologia, jus ta, verdadeira , exacta, justi<ssi-
rna mesmo, d.a b.rav;ura, da te<m€!1'.idade do Sr. almirante Alexandrino de 
Alencar, salpicar de apodos, os mais soe'zes, os mais enxovalhadores da di-
gnidade do h1om em, áiquelles rapazes que, .numa manhã sinistra, daqui sa-
hindo, se dirigiram rumo de MontevidJêo. Entendo que rtae s affirmações 
não podem rficar nos Annaes desta casa, sem uma replica . .Se ihouye levian-
dade no procedimento desses moços e desrespeito âs a utoridades constituídas, 
não !houve, entretantio, corbairdia; não foram elles misero-s, não foram, como 
disse B. Ex., climinuir o nome do BrasH e macula.r a 'bandeira ... 

O SR. S.IMõms FILHo: - Isso f-0ra,m. Nesrte rparticular divil'jo de V. E x . 
O SR. NELSON DE SENNA: - Realmente, !fazendo arriar essa bandeka por 

a.utoridades estrangeiras, quando, ao ·menos, deviam esconder, num canto 
do littoral brasileiro, a verg0<nha da sua aicçfüo. 

IO SR. •SIMÕES FILHO: - Pefo meno's foram Ievian-0s. Não tiveram a bra-
vura dos revolucionarias. R espeito os revolucionari·os quando elles cun,.;irem 
o seu primeiro dever: a bravura.. 

O SR. BAPTISTA LuZARDD: - .&quelles moços não foram caba.roes. fü"ram 
de uma bravura .... 

o rSR. •SIMÕES FILHO: - Foram levianos. 
Bravura em que? V. Ex., que ê um bravo, quer baratear a brav1fra 

dessa maneira? 
O -SR. IBAPTISTA LuzARDo: - V . Ex. está d.e.fendendo o seu :uizo, está a 

repetk a mesma impressão que trüuxe a e'sta rC'amara o Sr. N!canor N&.'!i!-i-
mento. 

O SR . SIMÕES FILHO: - Não tive a fortuna de ouvir a apreciação dos 
factos. 

O SR. NlllLSON DE ~NNA: - Estamos rtendo a impressão de brasileiros. 
O SR . .A!noLPHo J3ElRGAMINI: - E o orador não ê tambem brasileirio? 
O SR. NElLSON DE •SENNA: - Ena ltecer como bravos esses m-0c;os levianos 

os loucos que {)Onspuroam a bandeira na,cio.na l, a motinam e levam um 
navio de guerra a aguas estrangeiras, permittindo que o nosso pavilhifo seja 
arriado ·por autoridades não •brasHeirais, não é dig.no de um paüiota. 

O rSR . Gl!l'l'ULIO VARGA!S: - Pem ·que o Sr. Niioanror Na'scimento, disse dos 
Mrre!igionarios do orador ro Dr. Ma r eohal Ministrro da Guerra. 

o SR' ADOLPHO BERGAMINI: - Ouçam-Os o orador. 
O SR. BAPTISTA LuzARDD: - Dentro de alguns instante's, di!rei, r espcm-

dendo ao Sr. Ministro da Guerra o que rê, quem ê, 'º que vale e o que me-
rece a personalidade de H-0.noil'fo L emos. 

O SR. SIMÕElS FILHO: - E' um ·catbo de guerrra muito Hlustre. 
O rSR. BAPT!STA LuzARDo : ~ E cidadã-0 tarnbem n ão menos illusrtre, ;rio-

grandense de um .caracter ·que não ,pede meças ao melihor cara;cter e de Um!l 
h'O•nestidade que pó.d·e ser levanta da como rpadrão de gloria do Brasil . 

o SR. SIMÕES FILHO: - Não contestei. 
o SR. BAPTISTA LUZARDO: - Complete V. Ex. o aparte je ha pouco. 
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O SR. SrMõE.S FILHO: - V . Ex. não está dando uma. resposta a mim, 
porque eu não contestei is'so. 

O SR. GETULIO VARG~S: - Alilás, o telegr<tmma do Sr. Ministro da Guerra 
nãio se refere oom especialidade ao Sr. Hono·rio Lemos, e sJ.m a todos oa 
revolucionarios, a quem IS. Ex. denomina mercenarios. 

O SR. BAPTISTA .LUZARDo: - Sr. Presidente, eu desejava ler á · Camara 
dna.s linhas a respeito desse's factos, e torno a wtfirmar que aquel'les moços 
da revolta do São Paulo não foram os rnrüoos implicados, não contesto qu~ 
tenham feito um acto menos reflectido, ou que não tivessem ag:do p~·ecip ita

dame·nte naquelles acontecimentos . 
O SR. NELSON DB SElNNA: Perante a OonElltituição, commetteram um 

acto :puramente crimimvso. 
Q SR. BAPTISTA LuzARDo: Quero a.penas dizer o que se .passou com 

e'sses moços, victimas que foram da sua ine:xiperiencia e do não conheci-
mento dos homens ... 

O SR . .SrMõIDs FILHO: - Nesse particular, talvez V. Ex. te:n,ha razão . 
O 'SR . .LINDoLPHJo PElssoA: - A maioria está sendo victima dessas mes-

mas musões. 
O SR. BAPTISTA LUZARDo: - . . . ou d'01s seus collegais de classe, porque, 

Sr. Pre'sid.ente, ·quaindo intentairam aqueiJ.le movim.ento, disse eu aqui 1ha 
dia,s que .não havia força ·humana, .nem logi.ca ou poder de argumentação que 
me :fi.zesse acreditar ·tivess·e ·sido a;quelle levainte obra de tres ou quatro se-
gundos tenentes e dous pl'i.metros tenentes ... 

O SR. ADo.LPHO BEJRGAMINr: - Ninguem vodia acreditar nisso. 
O SR. BAPTISTA J1uzAR!Do: - . . . Tapazes de ;pouco mais de vinte annos 

de idade, conforme d~laram na sua entirevista. E quando eu fazia essa 
a.1'f1runação da tribuner, Unha a · certeza de que !factos po·steriores uevida-
\JXlelil te d ooumem ta.dos/ h.alveri.am de comprovar a min'ha asseT1Ção. ~al

mente, o que e lles copfessam aios dornaes de 10 do corrente, de Mo.ntevidéo, 
consbava que havia a mais absohita solidairiedade e ntre o Mmas Geraes e o 
S. PG!!ilo ·pa:ra i.l'Tomp~em aquelle movimento na J3aih.ia de Gurunabara. Mais 
ainda: que tivei!'am dE) en.frenrt:ar uma luta terrivel <lo sahk daqui, pois uma 
par.te <la guarnição qavoltaida, mal sahira f6ra da b-arra, p·reitendeu volta!!' 
e con<tra isso ,se owu~ram dous p·rimeiros tenentes e cinco segundo tenentes, 
dominando inteiramen~e a. ,si,tuaçãv a bordo. 

O SR. ANTONIO CJi.RLos: - Apenas sete contra a leg11.lidade? 
o SR. BAPTISTA LjJZAROO: - Vou ·e:x;pliC'air. 
O '8R. BERNARDES 1SoBRINHo·: - ID' que nem no propdo navio encontra-

vam solidariedaide. 
O 'SR. BAPTISTA LuzARDo: - Quando se deiclarou a revolta, esses off!ciaes 

erom em •numero, ;creip, de 6!3. Quando tran.spunhaJm a 1barra, ao verem ·que 
não eram s eguid!o1s pelo Minas, ao terem conhecimento de que o Sr. Almirante 
Alexandrino ·de Ale.nca,r se achava a !bordo dessa unidade de .guerra, o,s com-
panheiros desses sete f ecuaram ao seu .compromisso, atirairam contra aque!les 

·em uma aventura sin/stra. São e'sses sete Olffidaes, Sr. Presidente, que de-
clai!'am terem sustentado, mal saihiram a barra, uma. luta á ,P·rôa contra du-
zentos legalistas, prenp.endo-o.s. 

O ·SR. ALVARO :RJoCHA: - E os marin.heiro.s que estavam a.o lado dos re-
volto.sos não ajudarall\ a. ,prisão dos le.galista!s? 

O SR. ANTONIO CA,Ruo,s: - Cer'1:1JJrr_ente se deu .Jogo o accco·rdo de irem a 
Montevidé'O para ahi ~ubandonarem o navio. 

O SR. BAPTISTA LuzARDO: V. Ex. adeanta que se deu realmente, o 
accordo e que isso er11. do conhecimento Q.o Goivemo. 
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O SR· NEJLSoN Dm •SElNNA: - Contra a declaração dos CYffici:!.es rebeldes, 
que o orador está lendo, ha uma outTa afrffu:mação, a do capitão de f:ragata 
Guimarães, desmentindo f.ocma;J,mente que estiveS5e de accor'do corn a re-
beUião, ·e que ip.referia dar um tiro nos miolos a se submetter a um avilita-
mento desses. E' uma declaração c01Iltra p.u tra . 

O SR. BAPT!STA LU2!ARDO: - Não ha duvida, mas o que é facto t que si 
elles tivessem dominado a situação·, si -houvesse ·Produzido ed'.feito a contra-
r·evolta a bocdo do São PUulo, este não teria ido a duas milhas de distancia, 
V'(}ltaria ao Rio de Jane·iro logo depois. Mas, ~ sua sahida impune e o p·ro-
segutmento da viagem não illudem a ni<nguem . 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - E' :muito sig·ni<t'iootiva. 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Aq·ui mesmo tive, C()l!Il o meu nobre collega, 

.o Sr. iPlinio Casado, ensejo de -ouvir dizer que 101s nos sos pat6cios tinh0lm 
da.do margem a uma scena Jatamente contrietadc;ra ã. :sua chegada -em Mon-
tevidêo, 1onde a;portar·am •completamente desprestigia.<lus, sem re ceberem si-
quer o carinho, a gentHeza, o trato tão ,proverbial dos uruguaY'OS. Isso, en-
t retanto, não é verdade, e é just:arrnente isso que quero assignalar porque ao 

· ouvir aquelle commentario 'senti dentro de mim •l.1ffia indi'gnação formidavel, 
não p.od:La oo~ceber que aiquel1es moços tivessem sido a lvo de tamanho des-
prezo ·e de tão alitia degradação na Republ ica viziITha . Mas, rep ito, isso não 
é verdade, e aiqui tenh-0 uma nota de La Nacion, em :sua -edição· ide 11 do 
corrente, descrev·endo a chegada aJli desses il:Jir.asileiTos e dizendo que iforam 
a·ecebidos oorn ifesta-'l e manifestações, e nem s e "po.(j.eria admittit· o c ontrario. 

o SR. •AN'L'ONICt CARLOS: - De quem as festas? 
O SR. BAPTISTA LuzARDo : - Da :população uruguaya, que os não con-

-eldel'ava .revo~tosos e homena.g.eava aque1le puruhad-0 .d.e P.rasileir-0s e via; no 
nosso :pavnhãio o emblema da 'IlOSsa nacionalidad.e . 

O SR. NElLSO.N nm SruNNA: - Então a ipopula çã o ruruguaya m.ão estava 
,distinguindo entre rebeldes e leg-'.l.listas? 

O SR. BAPTISTA !L.uZAlIDo: - 'Parece que os oiflficiaes do São Paulo, por 
terem estaido lll!O Uruguay, não perderam a sua co.ndição de ibra.sileiros . Estou 
.procuran:do collc;oar no ponto de vista da mai's alta dtstincção -uma ho1nena-
gem á nossa nacionalidade, ã.quelles paitricios que ,para o-s uruguayos não 
eram tres·~c;ucados nem podtrum re pre'sentar o enxovalhamento do nosso paiz. 
Eram ibTasileiros e envergavam a !farda da nossa Marinha, Eu não 'Viria 
.aqui, S:r. P.residente, dizer ·Que acreditava, rou siquer :tecer um só commen-
tario no sentido de que o Uruguay, paiz tão cioso d•a s ua integridade, tivesse 
•Procedimento menos co.l'tez naqueHe momento. Todos nó.s conhecem!os a sua 
diplomacia, •bem ã. altura do que merece aiquelle rincão do continente :Sul-
amertcano, e não poderiamas acred.it.a.r naquella, ruffirmação que ouvi atrav és 
de'stas bancadas; tão cio·so da sua integ-ridade, tão cio·so da s ua diplomaic-ia, na 
alt ura das mani;f.esta.ções que recebeu naic}uelle vaiz sul-americam.o. 

:O SR. LINDO·LPHO PElSSOA: - E nós som•O.S muito .g;ratos PO·r isso. 
O SR. BAPTISTA LUZARDO·: - O que eu quero dizer - meu ·pell'samento 

parece claro - é que ess·es :homens não chegaraan assim. Ouvi aq u1, como 
·o meu collega, o S:r. Plin~o <Casado, cousas q ue no·s entristeceram. Conta-
r arrµ-lllos, por exerruplo., que, "na. hora e·m que -OS nossos ;pat-ricios desciam do 
"dreadnou.gh" São Paulo", ian:n aca'b·ru.nhados, ·a cabeça vio.ltada para baixo. 
po:rque não ;podiam vêr a luz dio ·SoJ, feddds no oirgulho da sua nacionalidade, 
-emquainto que naqueUe :Lnstante, ohegruva uma :gu arn1ção angentina, que, 
~ra contrastar en:tre uns, desmorá!izados, e oUJtro.s, vosSuidJos da ·s.ua nacio-
nalidade, entoava hy1rrm.os ·patrioiticos e canções guen-•eiTas . " 

IO •SR. ÁDOLPHO BEm.GAMINr: - Eu :tambem ouvi essa referencia, e folgo 
-0m salber qu e o facto 1I1ão é verdadeiro :com a interpr etação que lhe de<ram. 
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O SR. ANTONIO CARLOS: - Contraste dtgno de ser aJssignalaido •houve: os 
argentinos entravam asoultando a lei da su a Patria, elevando ·a Naçãio Ar-
gentina, ao ·passo ~ue os nossos entravam deprimindo o Brasil. 

O SR. '.BAP'l'ISTA LUZAFlDO: - Corn pTe he n{lo que os aTgentinos entJravam 
senho·res da s ua soberania . .. 

O SR. NELSON DE .SENNA: - Houve, em todo calso isto: na hora em que 
chegava a guarnição do São Paulo, realizava-se urrn campeonato de f ootba!l 
entre argentinos e uruguayos, que .se comrfrater·nizavam em meio de grande 
a legria e nesse m esmo insta nte os o.ffiiciaes rebeldes oontra a bandeir.a. de seu 
paiz, deixavaim um navio bra:sileiro em aguas estraingeiras, onde tinham ido 
b uscar guarid•a , e a guarnição le.gaI tomava conta do n avio, dep·ois de 1>re-
enohidas aJs formaHdades necessariaJS. 

O SR. AiooLPHo 1BEitGAMINI: - Mis não .houve diminuiçiíio· a lg uma pa·ra a 
guarnição revoltada. 

O tSR. BAPTISTA LuZARDo: - T ainto não houve .diminuição, que vou mos-
trair, lendo jornaes do .sul, que os urugue.yo.s homenagearam a f a rda da 
Marinha Brasi.leira. 

O SR. 'ARTHUR CAETANO : - De:poi.s, em aguas estra:ngeiras, desceu t am-
bem o Almkante Custodio José de l\'Iello. O Almirante Alexandrmo de Alen-
car saibe, me lihor d!o que nós, que, por o·ccasião da r ·evolta de 6 de Setembro 
de 18·93, o cru~dor Republica, da revo·lução de que .S. Ex. foi um dos cfüef.e's, 
fug'indo á acção da esquadra de F1loa-:iano, di.ri.giu-se á Uha de Martim; n a.r eia 
e · entregou-se á Argenitina . 

o SR. BAPTISTA LU~ARDO: - VejamO•S algumas linhas de La N acion, 
sobre esse "contraste" que se ·diz ter 1havido no dia do desembarque de nos-
scr.s paitricios e.m .plaga:s m:u_guayaJS: 

"Cuanào e,,z "Sao Paulo" estil/Vo frente ao m i ieUe sus trijiu-
lantes presentc,11ron a.rnias, y entonces en tOcla la eartension de la ex-
planadla e81!alló, 1ln apla·n~o uni co, espontian.ea y cerra&, y u .n v iva 
cal1troso y vibrante a. la NaciOn hermJ:Lna. Estas manifes.Uicione,q 11.ll 
simpatia se r epitieron después a cada momento, <ltwrante la twrde de 
hoy, y ellas iumeron a biardo un eco wtectuoso, l evantanrio eficaz-

ment e el á.ni.'l?iç de lo.< de la nave, al ver-se t<Ln fraternJa'ftrnente ctco-
g'idos. 

Tardó bastante la operación de atrClque, y wna vez arrimaào el 
"São P(}/Ufo" (t fos ?'lt.u1·o·s àel puerto se echo la escala, subienr'lo ii11r 

qn.ediatam.ente '" bordo &, tenien'te de navio Rive11a Tra.vieso y el al-
férez de na'h-iq Arnia.nào .Biaohi. Se sal11.claron m u11 attect1wsamente 

can el jefe del cntcero brasilefío , teniente ele n avio Hercolim.o G({scar -
rlo, con quie1i los ·iine wna o.ntigua e fraternal Clm·is·tad. E .<te en-
cu entro oaiisó 111.ucha satisfacción en el ánimo del 1narino bra'sile1io , a! 
realizar la g.nita camprobación de qite a.ntes de pisar tierra 1tni-
qnayn va se eiicontraba con nfecttiosos ca11iaracT;r1s". 

( Tr.o.ccvm-se apartei; ). 
Eis, .porta nto, a ma is ;formail COIIltradkta do que aqm se disse sobre a 

c-'hegada desses dovens officiaes da Ma.rl11iha; Brasilieira a Montevid~o. 
Pas'so a;gora, S.r . Presidente, a me J•ef•erir a o t eiegr aimma que ha; q uatro' 

ou cinco dias, a imiprepisa do Rio de Ja neiro inseriu em suas columna.s, diri-
gido pelo Exmo. S·r. ypa.recha l Se tembrino de 'Carvalho, Ministro da Guerra, 
3-'Y chefe r evoluciona riq rio-g'randen se, S·r. general Honorio Lemos da Silva . 

Diz esse teleg;ra mma: 
"Sr . !Hlo•norio L emos - Onde estiver - Rio Grande do Sul -

E' entre r evolta do e contristado qu e me dkijo a um r l•o~grandense 

que, nodoando as tradiçõe's que lfazem orgulho de nossa gente, sei 
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a.inda que praitic·a o roubo á mão ar1mada, sob o pretex:to de rege-
nerar os c.ootumes :P'Olitieos de uma terra de que foi sempre a ho-
nestidade um dós mais ·ho111.ro.sos ti:tulos. Não ouso ap;pellar .para a 
vossa ,palavra, po.nque a essa já faltastes, a despeito dos mais calo-
rosos pr.otestos de absoluta solidariedooe oom o Govitrn.o da Repu-
blica em termos qu.e não permittiam duvidar de sua sinceoridade sem 
fazer injuria aos sentiilllent0s que tornam os ihiomens dignos uns dos 
outros. Ai111.d·a uma vez: Não aippello :Para vossa palavra. · Quer.o ·tãio 
sômente fazer-vos sentir, s i .possível, quão dolorosamente aiber:ra da 
moralidade de que se fazeni 1pregoeiros aiquelles que exploram a vossa 
1brevura digna de melhor !sor.te , a vratica hedio·nda do saque •or.gani-
zado. Saque dos bancos, saque do commerdo, saque das casas parti-
cu)ares, saque de todos os valores em uma avidez indecorosa que 
nos cobre de vergonha. E' a ·Pilhagem mais deS0J'busada que já horro-
!I'izou a conscíéncia dos que não tiveram o illlf=tunio de perder o 
senso da honestida<le. Vejo de -ciá millJba querida cidade natal - a 
!armosa e :prospera Uruguaywna - expo.Jiada ignobilmente pela ladro-
agem vulgar exercida manu militar~. E a •P·i1hagem não poupa os 
·bens da União. 1Saycan, que tem custado rtaintos sacrificios ao The-
souro Nacio·nal, é torpe.mente saqueada . .AJpoderaram-se de re"PTodil· 
ctores que custam dezenas de contos de véi!s. •Saquearam literal-
mente as casas de habitação dos 10iff1ci<1es que 'lá servem dignamente 
ao Exercito no exer.oicio labori1o•so das 1I1obres !funcções de seus car-
gos, 101I1.ge dos oentros :populo'sos, .privados dos attraictivo·s das gran-
des ·cidades, fazendo !Prova de um bello espi·rito de · sa.crificio e de 
devota.mente; iPat•riotico. D.ir-•se-hia .que . essa luta ammada em que 
vos emipenthas·tes, rasgando .o accõrdo de 1Pedras Altais, não tem, 
quaesquer que sejam os 'seus !fins apparentes, não tem outro objectivo 
real senão este: aipi·opriar-se com violencia dos be·ns a!lheios• em uma 
xa.pina degradante. E' Inlf·initamente dep.!oravel que o·s faictos de 
agora desmintam o que era uma distincção dos ·revoluci<marios de 
1:923. Refiro-me á llibstenção de recrutar ad~sões nos quarteis com 
saicrificio da disciplina, como accentuou ibrHhaintemente, com inteira 
l!'a.zão, o illustre Deputado Pinto da :Rocha. Faltae, em summa, á 
vossa pailavxa, se vos convier, mas não llivilteis o '.Rio Grande na igno-
minia dio saique. Fazei a g uerra, si quizerdes, mas guerra honesta, 
si .honesta pode ser uma guerra sem idéaies e sem principias. Fi:cae 
certo, de que ·o Br31Sil inteiro se levanta, nesta ho·ra, representado 

nos seus val·ores, como um sô homem, l]Jara deifesa e s u stentação da 
ordem oonstitucionaJ! em todo o terr itori10 da Republica. - Mairechal 
SB'teinbrino àe OarvaZho." 

O ÕR· ANTONIO CARLos: - Realmente o telegraimma lê forü;. 
O SR. B'.AJI'nsTA LuzAJUJo: - E' forte ;riealmente o .t eleg.ranima? Diz bem 

o nobre Zeaàer da mai0oria. 
-Siim, .Sr. Presidente, é forte () telegramma? E' lf'orte, se nos W];)'lgarmos 

ao texto, se nois apegaTmos 3Jo sentic1o literal ·de suas !Palavras! Si descermos 
a uma cadeia de ordem, desde o •sentido geral até ai inteI1p.retaçãe vocaibular, 
temos que ,conoe:ordar naturalme nte com o aipairte do no'bre Zeaàer da maioria, 
di= d!o .:iue Tealmente o •telegramma é fo·rte. 

o dR. ANTONIO C'ARLOsi: -;- o espirito. 
O SR. [BAPTISTA LUZARDo: - Mais, ·Sr. Presidente, vou .trazer ao conheci-

mento da Caimara, do .paiz, em re,siposta ao meu nohre amtgo· Sr. Mare0hal 
Setembrino de 1Ca.rvailho, que .o texto desse telegramma, o •seu conteu'do, nã-0 
encerra em a.bsoluto, a ex;pressifo e xactissima. da ve11dade. "Entre Tevoltaclo 
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e contristado'', Sr. iHre'sidente - tal lf-Oi o estado d'alma que sobr.eveiu ao 
Sr . Ministro da Guerra ter co.IlJhecimento desses lfact6s ! 

Revo.Jtad.o, ·Sr. P!residente! ·Sim! Tem 8 1 • Ex. irazfuo ·para 8e aci:la!r re· 
voltado. 0hefe hie·rar·ahico do Exlilrcito NacI01nal, SUJ>errio.r ·das 'forças de terra, 
general de valor e 1nesUmavel, infeliz;mente assiste S . .Ex, neste mo.mente, a 
um quaru·o sem similar na histo!I"ia da RepuJblica e mesmo em uoda a !historia 
do BrasiL Foi infortunio do ,prestigioso milita,i:. fo.i inf.elicidade lamenlavel, 
que em .não·s de S. Ex., na sua gestão da ,pasta da Gue!I"ra, 'es'toura.sse o es-
IP'haoelrum.ento do Exercito, destruindo-se assim a unidade c1v1ca e mora l de 
.uma instituição - fact:OT dais mais oellrus e di.gmas intervenções ,pelas mefoo-
res co.nquis·tas em nossa nadonalidruie. 

O SR. ANTO.NIO /C&R:Los: - Não apoiado; o Exercito não está espha-
celado. 

O 1:5rt· BAPTISTA LUZARtDo: - Foi .na s ua gestão ... 
O SR. ANTONIO CARLos: - Algumas centenas de 1ott1ciaes e praças não 

represe.ncean o Exercito. 
o •SR. WENCElSLAU Esce>BAR; - Els~ el!Jfraquecide>. 
O SR. iBAPTISTA LuZAROo: ~ ... foi nas mãos do meq; nobre amigo e 

digno conterraneo, o Sr. Marechal Seteirnbr1no de Carvalho . . . 
iQ SR. ANTONl!O 1CARLos: - Que se verificou a rebeldia de uma centena de 

offi.ciaes do Exercito . 
O SR. BAPTISl'A LUZARDO: - .. , .que se vieram desenrolar esses acon te- , 

cilmentos a que todo•s estrumes assisti.ndo·! E que S. Ex. esteja contri~tado, eu 
-0oimp.re.hendo taro.bem, por•que a !l}M' do que o seu ipatri1oti!smo devia centir 
rpelo que se desenrola lno Brasil i.nteko, S. Ex. está agora sentindo mais de 
perto, estlá .sentindo m ,ais intimamente, si aissim me IPOS'SO exp·rimtr ~ e não 
se deiurpem ais minlha,is palavras - iPOII"que foi na \sua terra natal, onde se 
ini0i1ou o movimento ~·evo1ucionario no Rio Gramde de> •Sul; foi na propria 
terra do Sr. O.\llinistro da Guer,!'lil,, foi na Cidade de Uruguayana, tambem meu 
berço natal, que se a,eu o primeiro levante das guarnições da fronteira ! 

'l'em, pois, .S. Ex. razão .para dizer-se contristado. O Sr . .Miinistro da 
Guerra deixou-se dom\'nar pelas .primeiras irul'ormaçõ'es, por aquella~ a que 
ha pouco me referia e que eram dadas á 'Publicidade em 'twos os jornaes, re-
ferente:;: a Honorio Lemos, que •se dizia haver debandado . Talvez que S. Ex., 
baseado e m informações desse jaez, .tivesse se a:balançado a dirigir este t ele-
grainma ao General F,lonorio Lemos (Lê): " ... nodoa ndo as tradiçÕ'es que 
faz;em o orgulho da nossa gente, se alliando ao·S' que praticam o roubo á mão 
.armada ... " Talvez o nroprio Ministro da Guerra, Sr. Presidente, quem não 
accusa direc.tamunte, quem não faz de 'frente acousação á honorabilidade, á 
honrm'.iez, do Genera l ·+cronorio Lemos, porque diz S. Ex. que "se allia <JOS 
que praticam o rou.bo á mão armada, sob o prete:i..1:0 de reg·enera . .:- costumes . " 

Vê-se, Sr . Presidente, de.sde logo, .que não é uma accusação difocta. 
o 'SR. SIMÕES FILHO: - Mas é gravíssima, 
O Sn. BAPTISTA LtrZ~RDo: - Chega:rei lá. Si é que eS'Ses crimes se tenham 

dado, s i é que esses crimes se tenham perpetrado, certamente que não foi 
com a . sua responsa:biliçlade! 

O :Sn. CElSA.R10 DE iMIElLLO: V. IEx. aicaiba de af'.firmar que os revoluclo-
narios de São Pauio estão no [Ri.o Grande do Sul. Que .praticou essa gente 
naquelle Estado? 

O SR. ARTHUR CA.ETrANO: - O genera1 Izidoro Lopes não é um ladrão. Aiflr-
.mo isso a V. Ex., porq·ue o conheço. E' um !homem pro'bo e digno 1 

UM SR. DEPUTADO: - Mas está fazendo liga com ladrões . 
O SR. ADOLPHo BEljlGAMINI: - Em todas as revoluções se commettem 

abusos . 
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O SR. LINDOLPHO COLLOR: - Em todas as revoluções ha o 'Saque , Isso não 
quer dizer .que o Sr. Honorio Lemos seja um homem aladroado. 

O SR. BAPTISTA LuzAP.'oo: - Naturalmente, e o Sr. ministro da Guerra uáo 
podia aoousal-o directamente. Esta ê que ê a verdade. 

o SR. LINDOLPUO COLLC>R: - Por que? 
o SR. BAPI'ISTA ·LUZARDO: - !Porque? 
O :SR. LINDOLPHO COLLOR: - O ministro da Guerra conhece-o tanto quan-

to eu . 
O SR. BAPTISTA LuzARoo: - E ninguem p6de fa.zel-o porque a honorabi-

lidade do general Honorio Lemos não ·p6de ser posta em duvida! 
O SR . .ADOLPHO BERGAMINI: - No entanto o Sr. ministro da Guerra llláo 

diz as provddenclas que tomou contra os actos de pHhagem ·por parte dos Je--
ga!is ta s em São Paulo. 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Não po'dia fazer, porque .não teve conhecimento 
Não constou ao ministro da Guerra. 

O SR . .ADoLPIIO BEROAMINI: - Fez que não constou. 
o SR. BAPTISTA LUZAR!IJO.: - o facto é este: 1S . Ex. o Sr . miniatro da 

Guerra não quer ferir directamente Honorio Lemos, mas sim ã,quelles a,, quem 
se alliou no Rio Gramde do Sul . 

O SR. ARTHUR CAErANO: - Ferir os proprios otficiaes do Exer,clto. 
o .SR. SIMÕES FILHO: - Não apoiado. 
o SR . .ADOLPHO BEROAMINI: - Apoiwo: é uma triste verdade. 
o SR. BAPTISTA LUZARDO: - No Hio Grande do •Sul, a quem o :5r. general 

Honorio Lemos se juntou, .foi ao 5° Regimento de CavaJ!aria, cujos olflficiaes 
eu os aonheço perfeitamente e estão acima de quaesquer accusações desta 
oraem ... 

o SR. ARTHUR CAE'.I'ANO: - Muito bem! 
O SR. BAPT1STA LUZAR:DO: - ... salvaguardad<>s de· quaesquer insinuaçõ~s 

que possam de leve, macular os seus nomes. 
UM .SR. DEPUTADO: - Mas estão o·u não com cs que· estiveram em São 

Paulo? 
"Diz-me .com quem an<las· e dfrei iquem ês" ! 
O SR. BAPTISTA LUZARDO: - Estou justamente, neste instante. fazenao a 

defesa da.quelles que hoje dignamente se encontram com Honorio Lemos. 
(Tr ocam-se apartes.) 

O Sr. ministro da Guerra, primeiro dirige-se ... 
O SR. JOAQUIM DE SALLES: ~ Ao0cusa directamente o Sr. Hono:rio Lemos, 

pa.ra. cuja palavra não appe!la! 
O '8<!!. lBAP'.IISTA Luz.ARDO: - ·A accusação do Sr. ministro da Guerra nao 

é feita directamente. 
O SR. JOAQUIM: DE 8ALLES: - Dizer que a .aoousação não é d!recta, ê CJUl!Si 

que 'não lêr o telegramma. (Trocam-se apartes.) 
o SR. BAPTISTA LuzARDO: - Pelas palavra.s conüdas no telegramma, Sr. 

Presidente, é que me acho na triJbuna, justamente para defender o General 
H onorio Lemos e fazendo-o defendo tambem, implidtamente, os que estã1l 
sob o seu commando sob a sua direcção no Rio Grande d<> Sul! 

o SR. A.RTUUR CAETANO: - Muito bem! 
O SR. BAPTISTA LUZARDO: - 'S'e é o 5° 'Regimento que o ·a.compan1ba, com-

posto pelos oif'ficiaes 1° Temente Valerlo Lacerda, 1° Tenente Ambyra Cavai~ 
cante, 1° Tenente Edgard Dutra, então, Sr. ~es1'dente, devo dizer que contra 
esses officiaes na<la se ,p6de affirmar. 

O :SR. ANTONIO CARLOS: - Pelo menos, pO'demos aiffirmar que são mll1tares 
que viraram as suas armas contra a propria Nação! 
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O SR. BAPTIS1'A LuzARDo: - Assistimos aqui a factos mais gravus. Qua.r1-
do o Sr. Marechal Deocloro da Fonseca virou a :ponta de sua espada contra o 
Imperador, não foi um criminoso nem um m ashorqueiro. 

O SR. :BERNARDES :i:.OBRINno: ·_Mas é differente . 
O b"R. BAI'TLSTA LUZARDO: - E' differente, porque já. pa.ssou e a revo1uçá11 

dominou. 
O SR. JoAQUIJY ... · 'DE SAI,LEs: - Contra quem se leva ntam, boje, esses ho-· 

mens '? Com que direito? :Só para fazerem m ashorca ! \Precisamos acabar com 
esse regimen do 5° Regimento de Cavallaria se levantar contra a ordem 
constltuida. A Nação não teme o 5º Regimento e outros. Em 15 de novembro, 
o Exercito· e a M.arinha se levantaram para .fazer a Republica. Era um gran-
de idéal . Qual é o idéa! dos de hoje? Qual era o Idéa! daq uelles que sahiram 
daqui directamente para Montevid.éo? 

o SR. ADOLPilO BEJRGAMINI: - Ltberdade ! 
O SR. JOAQUIM M .SALLES: - Lfüerdaide ! Li!berdade 0ontra o regimen, col!1 

a demagogia, com a anar.ohia, com o sovietismo! Liberdade! Tenham a co .. 
ragem de dizer que .querem a anarichia, é alguma cousa. O S. Paitlo, revol·-
tado, não <teve uma palavra unica para o Presidente da Republica, para " 
ministro da Marinha! Fez a fevolução em nome de que? E ainda se v em 
hofo fazer a a pologia da bravura desses moços qUi'> não tinham um idéaJ! 

O SR. ARTHUR C'AETANO: - Ahi estão os m a nifestos> de Honorio Lemos e 
doo demais generaes revolucionarios, que respondem .per'ifeitamente ao apart11 
de V. Ex. 

IO SR. JOAQUIM: DE S~LLEs: - Rebellam-se em nome de que? 
1() SR. LINDOIJPIIO PEISSôA: - Em nome do egoismo. 
O SR. NABIICO DE ~UvlllA: - PaTa envergon1harem a Nação e :iara assnt.'-

·ainarem, covardemente, um :po·bre gi-umete, que foi a unica victima da rc.-
volta do S. Paulo. 

O SR. JOAQUIM DE S,U.LES: - Vivemos aqui á disposição do 5° e do 4" ·L'te-
·gimentos! 

O S'R. NAnuoo DE G<>uvlllA: - A verdade é que a g loria unica do Paruao 
Federalista era nunca "~er batido ás portas dos qua rteis.; eram ·Sempre mo-
vimentos divi~. 

O SR. BAPTISTA ·Luz~RDO : - Não fomos bater ás portas dos quarteis. Ju 
:!'orças civis levant aram,-·se e tre.s dias depois das forças militares rebelladas, 
e a ellas se uniram . 

O 1SR. AzEVlllDO LrlV.i'A: - Aoceitaram a co•n triobuição . 
O SR. ARTHUR CAETµ;o: - O Sr. Honorio Lemos já se levantou sem u 

auxll1o da força federal, ficando, assim, provada· a sua bravura e a dos noSl!c1:1 
companheiros. 

O .SR. JOAQUIM· DEl S.µ.r.Es: - No Amazonas. as forças federaes se r ebell..t, .. 
ram por causa das noticias tendenciosas que lá chegaram, dizendo- que o Sr. . 
Arthur Bernardes já efltava preso, .tin11a sido degolado. Tambem a MarJ-
nha ;que .. . 

O SR. ADOLPHO BEJRG,<IMl!NI: - Não é exacto que fizeram fogo; do cont1·<1-
rlo, o Bão Pa1ilo não podia sa'hir a barra tranquil!amen<te, como sahiu. 

O :SR. JOAQUIM DE il:1ALLES: - Fizeram fogo sómente para ef.feito mora:, 
para dizer-J.he que estaya só V'V. E.Ex . votaram o sitio-, endeosaram o Go-
verno da Republica, est<\' é a verdade. Assim, ·qual a raziio justifi.c!ativa d~ 
movimento? 

O SR. BAPTtST.A: Luziµwo: - Desejo, Sr. Presidente, que fique co·nstando 
do·s A.nnaes desta Casa, fazendo parte integrante do meu discurso, o a;part"> 
do no/bre Deputado por Minas Geraes, o 1Sr . Joaquim de Salles, quando asse· 
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verou, com energia, que devemos acabar com eS'se phantaisma, com esse pru-
rido elo 5º Regimento, que vive sem•pre a ameaçar a Nação . 

o SR . .JOAQUIM DEJ SALI.ElS: - Disse e r epito: Viva a R epublica Civil! 
O SR. BAPTISTA LUZARDO: - E' preciso, Sr. Presidente, que flque regL~

tratló esse aparte , ·porque o E xercito sabe o que lhe está destinado, e o E:x;er-
cito não deve perder de vista esta ameaça que vem de Minas Geraes: Prec·i-
sam10s acabar com esse phcintasma ile -5º Reg·imento ! 

O .SR. JOAQUIM DEl BALLElS: - Não! Não ha ameaça de Minas Geraes, tanto 
q ue o ISr . Victor de Brito, e outros quando victimas das tyrannias do Rio 
Grande do ;Sul, ref1.1Jgia·ram-8€ em Minas Geraes. 

O SR. ARTHUR CAETANO: - Eis ahi o· que justifica a revolta dos Feder ll.-
Jist!l.11 no Rlo Grande do 1Sul. Batem-se co•ntra a tyrannia, para terem a 
liberdade ! 

o SR. ADOLPHO BI>RGAM~NI: - E deprimem o Exercito Nacional . A vinda, 
da~ policias estaduaes -para ruqui é para guardarem o Exer.cito. (Não 
apoiados .) . 

O SR. NELSON DE SEJNNA: - O nobre o·rador está desmentindo as •mais 
be!!as t radições de seu partido, está desm entindo 0xi.uella t radição de honra, 
õe nunca envolver o Exercito nas lutas partidarias do Rio Grande do Sul. 

O SR. ARTUUR CAEJTANO: - O Fed.er.all:smo está onde sempre esteve, bate-
se, agora, pelos mesmos princlp!os, com•bate , o mesmo •homem, a m·eS'llla ty-
ra·nnla, a que ha .pouco se referiu o illustre Deputado ·por ·Minas Geraes, o 
Sr . Joaquim de Salles ! 

O SR, JOÃO 1SANTOS: - Hontem, combateraim Izidoro Lnpes e. hoje, o 
a1roia.m . Onde estâ a logica do partido de VV . EE.x . ? Votaram aqui pelo 
sitio. 

O SR. JOAQUIM oo SALLEs: - Todos esses generaes que se revoltaram, 
t0dos esses .chefes de que VV . EEx . f allam, ofifereceram a poio ao <Sr. Arthur 
Bernairdes para combater ao general Izidoro Lopes. 

O SR. A.'!THUR ICAEJTANO: - Uma vez que o General Izidoro Lopes se acha 
ãentro do Rio Grande do Sul com a no>Ssa 1bandeira, que ,é a bandeira democra-
Uca que ha de triumphar, estaremos com eTie. 

O SR. ,JOAQUIM DEJ SAL.LEJS: - V. Ex. volte á Berra e traga outra bandeira . 
O .SR. ARTHUR C:A.IDTANO: - V. Ex. espere um pouco e verá .que a lbandci-

ra é a mesma: a 1bandei.ra da liberdade contra a ~yrànnia a que V. Ex., h.a 
pouco, alludiu . 

O SR . .JOAQUIM DE ,SALLES: - A bandeira de V. Ex. ê aiquella que fazia 
l>rotestos da m ais completa solidariedade ao Sr. Arthur Bernardes. 

O SR. ARTHUR CAJJ."TANo: - E.xactamente: é a flammula J.o F ederalismn , 
Yictima das maiores felonias e ti·aições . . 

O SR. NABUco ro;i GOUv1llA: - A bandeira do nobre Deputado é a bandeira 
ve1melha que foi a rriada .pe los legalistas do São Paulo. 

O .SR. ADOLPHO BEJRGAMINI: - D esde que o Presidente d.a Republica deu 
as mãos ao Dr. Bor.ges de Meide-iros, n ã o podia pretender mais essa solida- · 
r!edade. 

O SR. JOAQUIM: DEl .SALLEs : - Devemos estimar as CllMses a rmadas e r es-
peitai-as, desde 'que ellas reconheçam o com<promi·sso de honra que assumi-
ram para com a lRepubUca e! vil. 

O SR. ADoLI'HO BEJHGAMIN1: - R espeitar as c la sses armadas n ão é mandar 
buscar a;s polic!as esta.duaes -para controlar · o Exercito Nacional. 

O :>R. BAPTISTA LUZARDO: - Sr. Presidente, n ão estou aqui <para p!'lêgar 
ii dictllliura militar, 1náo estou aqui para desejar essa doutrinai de que se 
conêroverta a ordem civil pela militar. 
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O ·SR. MANOEL V1LLABO!M: - VV. EEx . deveriam dar as ra.z6es pelas 
quaes deixaram de cumprir o tratado de Pedras Altas e volta.raro para a 
revo1uçiLo. 

JÜ SR. :j3APTISTA LUZARDO: - Comprometto-me a responder ao nobre Depu-
ta(jo por .s. Paulo, - não obstante já ter explicado, aqui, da tri'buna, quem 
rompeu o •rratado de Pedras Altas. 

O .SR. ANTONIO CARLOS: - Este é o ponto grave da q u estão . 
O SR. MANOEL VrLLAOOIM: - VV. \ElEx . devem dar aS' ·razões pelas quaea 

deixaram de cumprir o Pa,cto de [pedras Altas. 
O .SR. BAPTISTA LuzArmo: - Comprometto-me a r esponder ao nobre ~epu

tado por S. Paulo; acceito o desa.tio . 
O SR. ANTONIO CARLOS: - Este é o ponto grave da q uestll.o. 
O SR. A'.DOLPHO ,BEJRGAMINr: - O no.bre Deputa.do j á provou quem foi que 

lnfringiu ·o Podo de PedraS" Altas. 
o SR. BAPTISTA LUZAjUJO: - Na qiali:dade, jA o fiz no dia em que justl· 

tique! o meu voto contra a mais recente moção de apoio ao Governo do Sr. 
Arthur Bernardes. 

Diz-se, •Sr . Presidente, que Honorio Le'IIlos se alliou "aos que commettem 
os saques, aos que praticam o roubo á mão armada." Quaes' são os alliados 
de Honorio Lemos'! De um lado está o 5° regimento de .cavallaria de Uru-
guayanu .. . 

O .SR. NABuco DEJ GouvlllA: - V. Ex. está collocando mal a quest11.o. 
V . Ex. nega o saqu e de Uruguayana. 

o SR. BAPTJSTA LUZAR.D<>: - Nego.! 
O .Sn. NABU~'<> DE GpuvlllA: - Não houve saque? 
O .SR. BAPTISTA Lu:,~ARDO: - Sa;que como V. Ex:. quer dize r, no sentido 

pejorativo, ·nego. Houve requisições m ilitares .. 
O ;gR. NABUCO DE t}ouVl!:A: - Que é extorquir dinheir.o por melos VJU-

lentosi' 
O .SR CIDZAR '.M:AGAI,*IÃES: - Houve requisições a ma.nu belli. No fund11 ê 

a mesma c"Ousa ... 
O ·SR. BAPTISTA 'Ll'TZAH!DO: - Alliou-·se, dizia eu, ao 5° regimento, e, de 

outro lado, a elemento,s civis da mi.ruha .terra .natal . E' preciso que se dti;:a 
á Gamara que, dado o levante de 29 do mez passado, o Sr. Honoi>lo I.emos 
dlspoz de cerca de 1. 3p0 homens, dos quaes :mo e poucos militares, e 900 e 
tantos civis, em quatrp ou cinco dia·s. 

Pois !bem, entre o ~ civis da min'ha terra, que acompanharam Htmor10 
J;emos, ,qu e confraternl~aram com as forças revoltadas iquaes são as pe1"sona-
lida:aes que estão á frente? Sr. Presidente, entre elles está o Sr. F'ran·c1sco 
de Carvalho Junior, fazendeiro, talvez o mais adeantaiio do Rio Grande ao 
Sul, que .na Exposição pe 1922, des.ta Capital, 01bteve os dous maiores premies 
destinados á raça Her~ford com os specirnens que apresentou; é a primeira 
cabana do Rio Grande do Sul, fortuna das mai•s avultadas da minha t err1t, 
moço de quem o Sr . flores çla !Cunha, ·ha pouco, em um discurso, quanao 
Carvalho Junior foi ci;mfüdato a intendente de minha terra, disse: "lgual 
talvez se pudesse aprei;;entar, mas m elhor era impossível " , tal a compostura 
moral de chef.e de familia, de !homem honrado que era e é o ~r. Fra ndsco ae 
Ca·rvalho Junior. 

o :SR. NABUCO DE Gouvll:A: - •E' um ·que V. E ·X . aponta . 
O SR. BAPTISTA LU2;ARDO: - Vou mostrar quaes são os outros. Como ad-

mittlr que um •homem desses, que o proprio Sr. marechal Setembrino cte 
Carvalho con~1ece melhor do que eu, por,que elle é aité casado com urna .sc-
brJnha de S. Ex., e o \3r . .Simões Lopes, si me não engano, tambem connec't! 
pessoalmente, como adrpittir que esse ·homem seja cumpliice de sruques·! 
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o SR. GETULIO VARGAS: - Não era o commandante, não tin'l'm responsa-
billdade. 

O ,stt. BA.F'l'ISTA LUZARIDO: - iFoi a tê quem sahiu fazendo a retaguarda das. 
torças que deixaram Uruguaya na. 

O SR. LINIJOLP:UO PEissôA: E está mettido na revolução alliado a iHono-
rlo Lemos? 

.O SR. BAPTISTA .LuzA.RDo : - E dignamente mettido na. revolução do Riu. 
Grande à.o Sul. ·Mais ainda: quem falla. em Franc~sco de <Carvalho Junior,. 
tem de citar Gaspar Carvalho, Raphael Bandeira Teixeira, engenhe~ro militar 
dos mais notaveis, Heitor Guimarães, medico distinctissimo, que todos del- · 
xaram as suas occupações e os seus interesses, e , empunhando a carab!n~ , 

estão a estas horas a luctar nas plani-oies do meu Estado .. 
O SR. MANOm. VILLABOIM:: - Afinal, foi o 5° Regimento que levou Honorto 

Lemoa ou foi Honorio Lemos quem levou o 5° iRe.gimento? 
O SR. BAPTISTA LuzARDO: - Quem fez a sublevação em Uruguayana foi o. 

6º Regimento, che:flado pelo tenente Edgar Dutra. · 
o 1SR. MANOEL VILLABOIM: - .Aihi queria 'C'hegar . vv. EJIEx. deram tOOO· 

o apoio ao 5° Regimento, quando aqui na Camara condemnaram o levante· 
mmta r de 'São Paulo. 

O SR. BAPTIS'l'A LUZARDO: - Quando aqui votámos a moção, torno a repetir 
que v otei, e sustento o meu voto, foi porque nruquella hora estava.mos na. 
ignora.nela, como ainda estamos hoje, quanto aos <factos aotuaes, do que se-
passava. 

O SR. ANTONIO iCARLOs: - Apoiado. Inclusive de factos do Rio Grande do 
Sul, a inda estã o na ignorad a, pelas inlformações de V. Ex ... 

O SR. BA:PTISTA '1..UZARDO: - Esperarei a palavra de V. Ex . , com facto!! . 
positivos e .provas conoludentes, a contestar o que di.go. 

' O SR. MANOElL VILLABOIM: - Assim, si o 5° Regimento não se •tivesse le-
vantado, VV. EEx. tambem não se teriam levantado. 

O SR. A.DoLP!IO BERGAMINI: - Não ê isto. Jâ. o orador explicou . Os seus. 
correligiona·rios soffriam perseguições, eram presos, não tinham as garan--
tias que lhes ·haviam sido promettidas. 

o :;!'a. GETULIO VAROAS: - Não ê verdade! 
o SR. NABUCO DE GOUV1ílA: - São allegações. 
O SR. BAPTISTA Lu.zAil!D(): - O que o !IlO'bre Deputado diz ê uma injustt--

ça . Declarei que bastava saber-se que Honorlo L emos havia lançado a revo · 
lução no Rio Grande, para a conquista de nosso ideal, para eu desde logo ser-
con siderado soldado das suas ho'Stes . O que se passou na minha terra, vou 
dizer ã. Camara: Houve um levante militar, ao qual se uniram os civis (!a 
opposlção de Uruguayana, elementos do mais alto valor, como as figura" 
cujos ·nomes apontei e outros que poderei igualmente indicar. São todos oppo .. 
sicionis:ta s intransigentes e o que desejrum ê a quéda daquella dynastia 01.1 
daquella dictadura do Rio Grande do Sul. 

O Sn. LINDOLPHO CoLLOR: - Dynastia, di.ctadi.+ra ou .gevorno legal? 
O SR. ·BAPTISTA LuzAooo: - Sr . Presidente, preciso a rgumentar para re~- 

ponder a esse ponto de uma v ez por todas. Qual a r a zão rle ser. da Alliauçia 
Li-berta dora? Que visa ella e quaes são os seus intuitos, os seus o.bjectivos ·r · 

o SR. MARIO DOMINGUES: - Derru'bar o Sr. Borges de 'Medeiros. 
O SR. ANTONIO CARLOS: - A execução do P acto de P edras Altas . 
o SR. ARTHUR CAWJ.'ANO: - Não apoia do; a Alliança tem ta mbem Oü· 

trcs fins. 
O SR. LINDOLPlIO COLLOR: - Então VV. EEx . o f irma ra m e v eem dizer· 

qu e não o queriam executar?! 
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O SR. ARTHUR CAETANO: - A.s correntes políticas se approxlmaram 1111 

.pleito contra a reeleição do Sr. Borges de Medeiros . Qua ndo foi lavrado o 
pacto, jâ extstia! a Alliança L~bertadora. 

O _SR. :BAPTISTA LUZAROO : - 1Sr. Presidente, o Sr. iDeputado Mario !Uu-
m!ngues atalhou dizendo que a razão de ser da nossa politica no Rio Grande 
l!o Sul, o objectivo da Alllança Libertadora , era derrubar o Governo do Sr . 
Borges de Medeiros. S. Ex. disse a verdade! 'E' isso m esmo . E por que·i 
Por.que o Sr. Borges de Medeiros significa, nada mais nada menos, que a <11-
ctadura em um Estado, e personifica vinte e cinco annos de tyrann:ia na·~ 

suas maos. . 
O SR NABuco DE Gouvt::A: - E ·OOm esse objectivo, rompem-se tra tado, ., 

quebram-se amlzaders, saqueia-se, faz-se o que se está !fazendo no R io GranC!e 
do Sul! 

O SR. BAPTISTA LUZARDO : - A dictadura mata, esbordõa, estrangula toth 
.a . liberdade no Rio Grande do Sul, falseando o c umprimento formal do Pacto 
de Pedra s Altas e queriam VV . EEx., que nós nos man·tivcssemos como 
.Christo a receber a ·bofetada em uma face e a dar a. outra. 

O SR. NABUCO DEJ GouvlllA : - VV, E:Ex. não estavam sinceros no Pacto 
de Pedras Altas. 

O SR. BAPTIS'rA LuzARoo: - Esta.vamos sin ceros, e affirmo que, hoJe, me 
arr ependo de ter assignado aquelle .. pacto, o que fiz com o mais largo patr!o-
tlsrr;o, porque, Sr. Presidente, houve mesmo um instante, como j á declarei, 

·':lm que a paz do Rio Grande do Sul esteve quaS! nas minhas. mão&. Eu vinha 
representando a columna Hono·r:io Lemos, e um dia, em presença do Sr. Asslij 
Brasil, o Maredhal 1Setefribrino de Carvalho. volt.ou-se para mim e disse : " A 
,paz depende de Honori<~ Lemos, e Honorio Lemos, aqui, é você. R esponda 
pelos destinos do Rio Grande do Sul". 

O 8R. ANTONIO CARL<JS: - 'Eln•tão os seus compromissos ainda são matoreo. 
O SR. BAPTJBTA Luz1µroo: - Sii.o maiores, e por isso mesmo preciso j u!l-

.tificar . . . 
o SR. ANWNIO CARLOS: - Justificar o que? 
.t') >SR. J3APTIBTA LUZAF.roo: - . .. quem .trahiu o P acto de Pedras Altas, quern 

-o falseou e qual a razã9 de estarmos neste momento no campo de bata lha. 
O SR. LrN'DOLPHo COpA>R: - Quanto mais se repisa o assumpto, mall!l :;11 

·r<J.pura que a verdade ê que ;quem falseou o pacto foram os memoras da 
All!ança Liber.tadora, .porque não entregaram as armas, conforme reza a clau-

.sula 11. E' fundame ntal! Queriam continuar a ser lbelligerantes dentro do 
~s!ado. · 

· O :SR. BAPTISTA LUz,\RDO: - Sr. Presidente, as aI11nas que nos tlnhamw, 
aquellas lanças de tesoµras, aquelles fusis descalibra do·s, aquelles "Remtn -
.gton" de 1 . 500', como dl~la a A ]feder.ação, essas, nõs as e ntregamos ao Go. 
verno. 

O SR. LINiDOLPHO CoLf,OR : - Agora, V. Ex. entrou na ironia. 
Q SR. BAPTISTA Luz41too: - .AJbsolutamente . Do m a terial bellico que ti-

nhamas, rez-se a entregq., por intermedio de fis,caes do Gnve1'no Federal que 
o receoeram. 

o SR. LINOOLPHO COLf.QR: - Entrega de qua ntas armas? 
O SR. AN'roNio CARLoi,;: - Considero sem 1mportancla essa ,questão da en-

trega das armas. Para rµim, o rompimento fundamental, o rompimento ser1<;, 
,que o F eder alismo ou a opposição. do Rio Grande d o 1su1 fez ao Tratado cttt 
'Pedras Altas !oi adherlr fl.OS revolu!Cionarios. 

O SR . LINDOLPno COf..LOr.: - Nesse rponto. não apoiado. Era cla usula de 
"'l'rata do entregarem o armamento e não o fizeram. 
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Ü · SR. AnOLI'HO BERGAMINI: - o Paoto foi rompido, qua ndo o .Sr . Fel!X. 
Pa.cheoo deu poderes d1scr1cionarios de E·stado de sitio ao .Sr. Borges <te 
~fedeiros . 

UM· SR. DEPUTADo: - E o Sr. Assis ·Brasil acompanha o mov1mento·r 
1) ·SR. BAPTISTA LuzARoo: - V. Ex. sa be que o •Sr. Ass1s B ra s il escreveu 

•1ma ca rta, que aiqui foi lida pelo nosso collega, o Sr. Antunes •Maciel, em 
oontraste ·com o procedimento. dos •chefes dos nobres Deputados; procedimen-
to ao qual, 1SS. EEx., se sumbettem, acceitando tudo quanto vem .de Porto 
Alegre, emquanto que o :Sr. Assis Brasil deixa que os seus correll-gionarlo:; 
na Caro.ara resolvam de accôrdo com a ·sua com;cienq!a e co;:n o seu pl<,-
trlotismo. 

Ainda n este gesto, o mestre formidavel da Democraicla, no Brasil, no~ 

da~·a uma de .suas .sabias lições! 
O SR. NABVCO DE •G-01JV:l1JA: - Nós nos submettemos a.o Sr. Borges de Me- . 

delros muito menos do que VV. EEx. se submettem ao Sr. Honorio Lemos. 
O SR. BAPTISTA LU:ZAIWü: - Isso que acabei de apontar é a <lifferen\;a 

entre um espirita democrat!oo e a dictadura. 
o 'SR. LINDOLPHO COLLOR: ~ Já que V, Ex. traz .ta,ntas noticias a. Oa-

mara, eu tomarla a Uberdade de .perguntar, mais precisamente: CCYm qaem 
e~tá o Sr. .A,ssis Brasil? 

o ISR. ARTUUR 'CAETANO: - E' pergunta que V. Ex. não pode fazer. 
O SR. BAPTISTA LUZARJJO: - Não interessa ao nobre Deputaido saber. 
O SR. LINDODPHO ·CoLLOR: - Ent:ão não interessa á Nação saiber :qual a 

posição do Sr. Assis Brasil! ? 
O !SR. AR1'HUR CAETANO: - O Sr. A:;sls ·Brasil fallará á Nação opportuna. 

e solemnemente. 
O SR. LINDOLPHo CoLLoR: - Opportunamiente! ... Isso é ,positivame.nte 

uma irrisão. 
O SR. Rl.PTISTA LuzARDo: - O Sr. Assi•s B;rasil indiocou á bancaida como 

se deve dirigir . 
o .SR. ARTHUR IC:Am'ANO: - E a mai-oria da. bainca,da jâ. fallou. o Sr. Assi's 

Brasil não ·podia ir para o estraingeiro escrever manifestos políticos. 
O SR. LINDOLPHo OoLLoR: - Em nome delle foi que !faillou a maioria da 

ibancaida? 
O •SR . .A,RTHUR .CAE7I'ANO: - Em nome do Pwrtido. 
o SR. LINDOLPHO OO•LLOR: - V. Ex. está fugindo á -qu estaii:i. P e r.gunto 

de novo : oem .nome delle? 
0 SR. ARTHUR CAETANO: 

em nome do !Partido. 
0 SR. ANTONIO CARLOS: 

cur'so d•o Sr. Antunes ::Mia.ciel. · 

Quatro rerJ<resentan.tes da OP!J'O•sição falla ram 

E c001tra essa manifestação protesta o• dis-

O SR. BA.'PT]STA LuzARDo: - Perdão; ·nós representamos aqui a malo·r ia. 
O .SR. ANTONIO CARLIOS: - O Sr. Wenceslau Escobar ·não d'icou com a 

revolução, com certeza. 
o ·SR. BAPTISTA LUZARDO; - Como não·? 
O 1SR, W'ENQEJ3LAU EsooBAR: - Declairei, ma-is de uma. vez: Si o muivi-

men.to fosse exclusivamente de ca-raoter militar, eu votaria a favor da M'()Ção. 
Mas, si os meus ·compa,nhefu:os fizesseim causa .commum com os militares para 
de1i:uhar o Sr. Bo·rges de !Medeiros, eu esta.ria com elles. 

O SR .. .ANTONIO 'CARLos: - O intui.tio a;hi não é só den:uba,r a · Sr. BorgP.s 
de Medeiros, e, slan, .tambem o Governo da LR.epuiblica. 

O SR. NABuco DE Gouv:lllA: - O nobre leaãer acaba de ouvir do Sr. Ba-
ptista Luza.rd0 que o .unico fim da AIHança Liberta-dora é derrubar o Sr. Bor-
ge's de Medeiro.s. 
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O tSR· LINDo"LPHo Co!LiúOR: - Quer d.mer: se o .Sr. Arthur Bernardes se 
iprestasse .po:r exemplo, a fazer cahir, rumanhã, ·o Sr. Borges de Medeiros no 
Rio Grande do .Sul, a Al!liainça Llbertadora estaria imrmediatrumente com o. 
Sr. A.Dthur Be.miardes. 

O SR. WENCESLAU ;msooBAR: - Desde que se refo.rmaisse com-pletamente 
e. Constituição e se iPaeiflcasse o Brasil. 

O SR . ,NABuco DEl Gouv1l:A: - Triste ·verdade. 
O SR. BAPrlsTA LuZA.RD01: .- Respondi, aiuda iha pouco, aqui, que a razão 

de ser da Alli:ança Lt'bertadora era derr:uibar o 8::-. Borges de Melleiros, era. 
aca'bar para semrpre com a dictadura no meu Esta.do. Hoje, o ideal da Allian~ 
ça Libertadora, é contribuir p·ara um Brasil Novo, um Bra.Sil-Reformado, um 
Brasil impondo-se dentro de si mesm!O, por usos e costumes que o elevem ~o 
seio das Nações. Ho.ntem a Alliança Liberta.dom. tinha um ideal relativa-
mente restricto; ·hoje a Alliançe. Libertadora tem deveres mais amplos á 
faze do Paiz; ibrute--se por uma morma g·eral que de facto corr€&ponda ao1s Te-
clamos nacionaes. ISalhlml!ia do Esta.do 'do Rio Grande do Sul e penetramos 
no coração do iBras!l. 

O SR. -LINDOLPHo CoLLOR: - Que valei, então o Tratado de Pedras 
Altas? .E' o que ;pergunto. 

O SR. '.BA.P':msTA LuZARDo: - Adma do Tra<f:ad.o de Pedra.;: Alta'S, que 
VV. ElE:x:. falsea,ram no seu cu:miprimento, está o Brasil. M.;;.s, reto.mando o· 
fio das 1rrüillhals consid<erações, 1Sr. [>residente, devo õizer que o que se pro-
tpala. aiqui, ·quanto aos acontecimentos desenro'lados em Uru~ua.yana e com 
relação a saJques, não ê verdade. Biouve apen318 requtsiçõe;; militares feitas 
com as ·observações dllilf leis de guerra. 

!Na mlmlha terra, quando rebentoo o levante, a p01'1uia~i1o civil, quas! 
toda, em peso, atém dp'S oip,poslc!onistas, pegou, om arma.<;; pode-se m esmo 
asseverar que sómente ficaram em casa os inwlidos, aiquelles que, .pior sua 
fraqueza 011gami<ca, não podiam empunhar a cara.bina - tal o enfüusie.,smo, 
tal o ca!lor com que se, m10<Vimentou a gente da Cida:h d<~ Uruguayana. Da 
mane.ira por que .proceideram os revolucion:lr;o-; então, .,,s.pecialmente em 
l:rueuayanà, 1posso aJPI"esentar o testemunho ln'sus;leito de um adversa.rio. 
li'eoentemente ohegado ~lessa 'loca:lidade, e que desmente categoricamente es 
notidais que circularan1 sobr& os 'P·retenso•s saques ali occorrido.s, a~segu
rando, ao contrairiD, q•u13 houve, o m ·ais rubsol1.i.o respeito :i vida, ás famil!as 
e a.os ad>versa.rios. 

O SR. GEn'ULio VAJ\GAS: - M·as não a os ·rie·ns . 
·o SR. BAPrISTA Lu~o: - Tambem ao.s bentl, e a este ip.roposito !)O·· 

de.ria citar as wrrebªnhp.ila:s feitas pelo p,ropdo Governo do Estado, já em 
varios municipios . 

O 1SR. iNABUco DE GpuVli:A: - '!Mas o .Governo rnquisita e paga. 
O SR. LINDOLPHo QóLLoR: - Havendó ainda uma diJJlferença; é que O· 

Governo a'ssim iprocede em defesa da. legalidade. 
O SR. BAPTISTA Luz.ARDO: - Em itoll.as as reV1o.luçõe.s ..,.... não he, quem o 

ignore, - lha seim.pre a~ requisições e os revo!Lucionairiios são sempre accuaa-
dos de .saqueadores ·e d~ ladrões pelos governos; tal a linguage:r:n empregada 
-oomtra elles. Quanto aq Governo, e'ste :pode li. <vqntade a;rr6banhar uma ca-
valhada inteira, maitar 'flID !rodeio, sem dei100.r sequer um .documento, e Isto 
será legal, setá. :hones to, 1)orque elle tem esse direito! . . . · 

O .SR. LINDOLPHO iCpLLoR: - Elle tem a obrigação ~undamental de de-
fender a legalidade . 

O SR· BAPrISTA LuZJ,ARDO: - Saques desta ordem tambetn se fizeram em 
189·3, e e m todos os tei;npos. Medidas foram tomadas relativa mente á pro-
hibição da venda de 1b E'1bidas a lcoolicas, ã determinação da ho·ra d e f echa• 
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mento dais casas oommerciaes e aboHçãa completa das casas de jogo. Ali 
d'oi estabelecido o governo militar e, a:o lado deste, u·m governo civil, dando 
passaportes, 'V'Lsem.do todos os documentos, mão os permittindo a entrega de 
generos s inão mediante requJ.sição p<JJ.· escripto, documentada. 

Dessa mesma maneiira se procedeu em Sã;o !Borja, ao.nforme se verifica 
de i{oticias do jornal Uruguay, de S. Borja. 

O •SR . NABuco DE Gomr~A : - Outra :pequ ena <rapina ... 
O SR. J3APrISTA LuZARDo: - Em tão V. Ex. aoha q ue é um acto de rapina 

a tomada de uma cidade? 
O 1SR. NABuco DEJ Gollv1llA: - Não me estou referindo á tomada da 

cidade. 
Disse rapina, •quamto ao nome dio jornal. E1·a um nome re].)ru'blLcano ; to-

maram conrt:à. do jornal e, s ob a égide <'!esse nome. estão ·publicando as ma1o-
res inverdades . 

o SR. LINDOLPHO rOoLLOR: - Fo·i ·= saque ·moral. 
O SR. BAPTISTA '.LmZARDo: - Assim, .Sr. !Piresideil'te, se fizerairn as re-

q uisições na ;minha terra; rtodas e!la:s !foram docwmentadas, feitas dentro 
da maiOtr {}rdem, não m.anu milita;ri. Não houve s~.ques; os soldados não 
penetraram nas casa13 das familias. Essa accusac;:.ão ié <inteiramente falsa. 

Sr. Po:esidente, devo ainda ferh· o ponto .relativo ao a Uegaido saque da 
lnvernada de •Saycan, a que a lludiu ffin !seu t<elegramrna. o >Sir . Ministr-o da 
Guerra. 

V. Ex. saJbe, Sr. Pres.fdente, sabem t-0do1s, que, 1no Rio Grande do Sul, 
a arma de g uerra, talvez a principal, ~eja incontestav~ente o cavallo. 
Pois bem; como p:odia uma !força. <revolucionaria, :passando· na invernooa de 
Saycan, . o esrt:abelecimento de remon.ta do .Exer.cito, deixar essa asr.ma ipode-
rosa, essa arma de a1to valor, para que, dias depois, ·quando por alli pas'saJSSe 
a força goveirntsta, della se servisse no emcalc;:.o do.s revoltosos? O S:r. m~.re

chrul Setemibrtno de Carvalho, que fez a revolução de 189·3, ao lado do Go-
verno, saibe como se ·faz isso no Rio GraJnde do Sul. 1Seria não ISÕ um crime 
como uma e'stu:pidez se as f1orças não tivessem levaido taes cavallos . 

O ,SR. LINDOLPHO 1CoLLoR: - O crime estâ. ·na <revolução e não na requi -
sição desses ou daJquelles cavalloi;o. 

O 'SR. iBAPTISTA LuZARDo: - Mais ainda, .Sr. !Presidente. O telegramma 
do meu nobre aimigo, o Sr. Marechal Ministro da G ue l'ra contém outra oon-
sura acre, iIJJjusta, qual a lançada â. :força s ·ofb o commando de HonoriCJo 
Lemos, quainKi>0 assevera q u e el[a, na ,passagem ;por .Saycan, sa:queou a:s 
casas de to·dos officiaes q u e aihi se encontravaJm. Não ê verdade, '8.r. :Presi-
dente. Digo, desta triibuna, .que .f!. Ex. foi mal dn:fo.rmado. As ind'.<>rmações 
que S . Ex . recebeu não são fidedignas, não representam a expres'são da ver-
dade . Esses Q'fficiaes, que estão . em Saycan e aJos .quaes o Sr. Minis tro da 
Guerra se referiu em t ermos tã>O e'logioscis ipela s ua aibnegação, pelo seu estoi-
cismo, visto viverem r e t!Jrados dos .gr andes centros civil.izado•s a cuidar da 
remonta do Exercito, esses offlciaes: sífo 'll•s seguintes: ll'lenente Anlaury 
lfruel - é um op,posi'Cionista 1n_o Rio Grande do Sul, salbido· e mão ooculto, 
e amigo ,pessoal do Sr . Hono:rio Leanios e meu amiigo tambem . O Sr. Capitão 
Moraes, - é go'Verinisrta, isto é, no Rio Grande do Sul, milita ao lado do ipar-
tiqo s ituacionista . E' uma ep$soa digna, integra, e que m antem os mais 
estreitos laços de amizade c·om o General. <Honor!o Lemos. 

O >Sr. ·Capitão Djalma Ounha - é chefe da coudelania, e o· immediato é o 
Capitão M.oraes. 

:O SR. GETCJL!o VARCIAS: - O Ca.pitão .Cunha, conheço-o; é um o:fficial dls-
tindissimo . 
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o •SR. BAPTISTA LUZARDO: - Corroboro •O aiparte de V. Ex. E' distinctissl-
mo e tamibem amigo do General Honorio L emos, ,porque o General Honorio 
Lemos poosue a sua moradia a poucas legua's de Saycan, estando', assim, 
em co·nstante convivencia com esses officiaes. O Crupitão iCantalice. Quem 
é esse capitão? E' compadre duas vezes do General Honorio Lemo·s. O Te-
nente Cardoso·, ê um grande federalista de todos os tempols·. O T enente Ary 
Salgado Freire, est e wartiu com Honoirio Lemos. Assim, quem pO'de aàmittir 
que as casas ãesses officiaes fossem saiqueadas? Quem ê ca,paz de conceber 
semelha nte 0ousa, sendo o ten ente A·ry Salgru:lo ·amigo de todos esses offi-
ciaes, seus coUega de classe? 

O SR. GETULLO VARGAS: - Alguem devia ter i•nforma·do es'sas co1usas ao 
Sr. Ministro da Guerra. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - As informaç.ões que '8 . Jllx. teve em relação 
a esse facto devem ser identicas áquellas .publicadas pelo's j·ornaes, em que 
se diz que Honor~o, Lemo.s estava em dispairada pelas coxiLha.s do Uiru·guay. 

O SR . LINDOLPHo <CoLLoR: - V. Ex. está levantando, pela segUJ1da vez, 
uma aleivosia contra o caracter do •Sr . Ministro da Gueríl"a. Si o Sir. H=orlo 
Lemos não tivesse fugido de a utomove l, e'stou certo que o Br. MRreohal Se-
temlbrino de Carvailho •Passaria da m ·esm.a maneira o telegraimma, !Porque 
S. Ex. está convencido de que o Sr. Honorio L emos espõsa uma pessima 
causa. 

o SR. BAPT!STA LUZARDO·: - Mas o Sr. Ministro da Guerra foi mal in-
formado . 

O SR. LINDOLPHO rCoLLOR: - C':omo v. ·Ex . allude semrpre á fuga de iHo-
norio L emos, quero dfixar a·ccentuado, mais uma vez, que emibora elle não 
tiv·esse fugido, o Sr. +v.rinfstro da .Guerra tomaria a mesma aitatude. 

O 1SR. BAPTISTA Lu,zARDo: - Acredito que as 1.ruformações dadas ao Sr. Mi-
nistro da Guerra, poq1ue, quem conhece o aTrocho, q u e ha no Rio Grande 
do Sul, .saibe iP<lnfeitairµente que essas noticias não ,podem ser trainsmittida.s 
pela imprensa local. 

o SR . LINDOLPHo CoLLDR: - Veroodeiras ou falsas . e·ssas noticias, o 
Sr . Ministro da Guerr,a, homem de bem. não podia ter outra art:titude sinão 
condemnar o !Procedll:\1ento do S.r . Honorio Lemos . Nã:OI se i!JÕde admittlr 
que o .Sr. Mli;ni.stro illj, Guerra possa ficar .na'Vegand-o en<tre as duas aiguas. 

O 'SR. ARTHUR .CAf1l'ANo: - O que crião deve S . Ex . fazeT ê deprimfr o 
Sr. General I-Ionorio L emos, empregando OiS termos que U!SOU. 

o SR. LINDOLPHO IOOLLOR : - Isso é outra. questão . 
O .SR- ADoLPHo BE1RGAMINI: - Tanto mais censw·av-el o seu acto, quando 

forneceu o telegrarnma. á iinprensa ·que ;n.este momen:bo está imjeita á censura. 
O SR., BAPTISTA ·LuzARDo: - .&ssim, juigo ter perfeitamente ex;p!icado á 

Ca.1nara o q u e occorreu na invernada de •Say.can, de'Vendo arpenas accres-
ce!l'tar que .o t enente Ary Salgado sa:hiu dalli commaindando 63 ·homens, que 
se reuniraim ás !forças de Honorio Lemos. 

O SR. BERNaRDI!lS $oBRINHo: - Nem seII!IPire os generaes .podem impedir 
o im')'Jeto de .seus conµnandados . Devemos nos lembrar que a loucura oeol-
1ectiva pra.Uca toda a sort e de .tropelias. 

o SR. ADor,pHo Bi;in.aAMINr: - O ·no.sso mustre collega, ·O· ·s~ . Berna.rdes 
Sobrinho, já está, com essa t01ctica, :13re.Parando a detfesa dos legalistas quando 
elles se entregarem ao saique. 

O 1SR. BAPTISTA LuzARDo: - .Aissim, Sr. Preside nte, julgo haver Testabe· 
lecido a verdade em rela.cão aos aco·ntec!mento's que se desenr'O•laram em 
Saycan. 
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Não ha, portanto, .sr. Pre·sidente, saques o•rganizados. O que se está. 
fazendo no .Rio Grande d:o Sul é uma revoluçfüo digna, !honesta, aquella que 
sempre se d'.eZ< no Rio Grande do Sul, como as de 183!5, de ·1:8•93 e de 1923 <\ a 
que se es·tá .fazendo ainda 1hoje ! Todas el!las concretiw.vm icléas e prin<:tpios, 
todas ellas seguem os seus cursos na;turaes e toda;s são hi->toricas! Não ~a 
saques! Nã o houve, Sr. Presidente, este avanço .prep-3.Tado, esta rapi:riagem, 
ori:-anizada 00,mo infeli2l!llente asseverou o illustrr:. Min!~tro c!a Guerra. Quem. 
a.nalysar a 1historia do Rio Grande do SuJ, ·quem acom•PMJ.har ·o fio dessas re-
voluções, ha de ver que são orientooas s ob o mesmo padrão, sob .a. mesma 
bandeira. Todas as revoluções são illegaes. Emqu.anto el:l'as nãio triumpJia,m, ' 
são sempre illegaes e semp·re offensiv9Js do 1pudo'.I.' dos legali'stas, mas quando 
triumplham, quando arvoram o pendão d·t>, victoria, então se decantam e 
bemdizem, e os seus il'Mto·res, de indignos que eram, transfor.m9Jm-se em ·be-
nemerito.s da Patria. •Si examinarmos a historia do BraJsil, com;prehendere-
mos perieitamente a v>eracidade de seme1hante asserção. · 

O SR. NABuco DEl GouvlllA: - Ha revoluções e revolu ç.ões. A que está a:hi 
niio merece tal nome . 

UM SR . DEPUTADO: - A revolução só tr.iumpha quando a causa é justa. 
O SR· BJ.;;RNARDDEls SOBRINHO: - As revoluções não trtum~hann nunca; o. 

<i tlH tl'iumpha é o Direito em nome d!o qual ell9JS se levantam. 
O .SR. Az:ElV]IDo LIMA: - E' o caso da revoluçào ru'ssa,. (Ha outros 

a.partes). 

v .SR. BAPTISTA LUZARDo: - Preciso terminar, •Sr. Presidente, pois longs. 
estava de esperar que me alongasse até esta hora já sobTemodo adeantooa,. 
provo:c:a:ndo uma dais sessões mais b9Jrulhentas que se tem tido este a nno ·na 
Camara dos Sr.s. Deputado·s . 

o SR. SIMÕES LoPElS: - Barulhenta e cordial. 
o 1SR. BAPTISTA LUZA.ROO: ·- Cordial, diz V. Ex. muito ibem, porqt:e quan-·· 

do se diz a verdade - e a verdade é dita á plena luz - é inclispensavel que 
haja cordialidade . 

"E' deploravel ". dizia e Sr. ministro da Guerra, contln-:.iantlo no seu tele-
gra.mma. "a dif.ferença entre o movimento de 19123 e o de 1924 ., . Não ve·jo, 
Sr . Presidente, differença a lguma. Para nós, os do Rio Grande do .Sul, o 
ideal pelo qual nos· batemos o a nno passado, é aimla o mesmo qu e ahi está 
a inflam mar a.s nossas almais até hoje. 

o SR. ART·HUR CAETANO El OUTROS DEPUTADOS: - Apoiado. 
O SR. LINDOLPHo CoLLOR: - O mesmo, um póu<:o augmentado. 
O SR. BAPTISTA :)'..,uZARDO: - Um pouco augmentado, diz bem V. Ex., por-

que quando eu compr:ehendla que, com o Pacto de 14 de dezembro de 1923~ 

íamos para urna terra de promissão, isto é, de li:berdade, quando me ri.chava 
sob o dominio dessa convicção, o que afinal verifiquei .foi justamente o '"ou-
trario. 

O ·SR. NABUCO DE GOuvlliA: - E , ipara isso entendem VV. ElEx. que o Go-
verno Federal lhes devia dar a rmas para defender a legalidade. 

O SR. BAPTIS1'A .LUZARDO: - Os mesmos• ideaes, os mesmos princ.ipios dfl. 
campanha do anno passado, ampliados sob o ponto de vista dos interesses 
actuaes do Brasil estão a nortear os nossos actoa nos .d.ias< de hoje . Ainda es-
tamos por attingir a m\'.'ta dos nossos desejos, ai:lda estamos derramando 
o nosso sa.ng11e, para conquista do que? Que no·s atira a essa luta a rmadn 
no Rio Gra nde do Sul? Ainda a mesma aS'Piração: a liberdade do Rio Grandt; 
do Sul, integrada dentro da Constituição Federal . .. 

o 8R. LINDOLPHO COLLOI{ : -- Ná R epublica inconstitucional de Iz!dOl'O• 
D.las Lopes ! 
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O SR. NABUCO DEl Gouv:fJA: - E de João Fraincisco! 
O SR. BAPTISTA LUZAR:DO: - Não fomos bater, hoje, como niío batemos 

11.ontem, ás portas dos quarteis. 
O SR. NÃBuco DE G<l'UVli:A : - Os quarteis é que batem ás portas de YV. 

Jl}Ex. e as encontram abertas de par a par . 
O SR. BAPTISTA LUZA.RIDO : - 1Sim, '.hl:). uma grande dlf;fereinça entre o qua.r-

te l vir e trazer ao elemento civil aquillo que lhe faltava - o material bt>ll tGo 
- e nós i~mos 'CJ uebra r a disci·pl~na., desrespeita r as leis, batendo ás portas 
dos quarteis, levantando as forças organizaidas! 

O SR. NABuoo DE Gouv:BA: - Não !bateram ás portas dos qua·rte1s r 
o .SR. BAPTISTA LUZARDO: (com força) - Não. 
O SR. NABUOO [)El Go~A : - Bateram desta e da outra vez. 
O °SR. BAPTISTA LUZA.ROO: (com força) - Rep.to a V. Ex. que traga, a t r l-

.buna documentoS' comprobatorios do que aiffirnia . 
O .SR. NABUCO n:m Gouvt!íA: - lia telegramrna,i.. 
O SR. BAPTISTA LUZARDO: - Traga V . tEx. ess.es documentos! 
O SR. NAauco D!Jl ABREU: - V. Ex. está convencido disso tanto •quanto eu. 
O SR. LINDOLPU.C> 'COLLOR: - O >Caso do Sr. general Azambuja'/ V. ifilX. 

Jlodia explcal-o? 
o SR. BAPTISTA LUZARDO: - .Srnbre o caso <lo general Azambuja, V. Ex. 

solicite informações ao Goveru10. E' um general do Exercito não. era ·am 
par.ticular. ' 

o SR. NABUOO n:m Gouv:GJA: - JI:.!Je já. foi .castiogado por isso. 
o SR. ADoLPHO (BmRGAMINI: - O certo é que nunca vimos o mxerc!to tai, 

humilhado como agorii., a pon.w de buscar-se as poI!cias dOS' ·Elstaoos p!tra 
·prender os seus of.fic;iaes. Nunca chegamos a e.ste .ponto. 

O SR. BAPTIS'l'A Lm,1AR.DO: - Ha uma diiferença muito grande entre o mo-
vim.ento de agora e o ~lue se o.perou em todos os Estados, desde o Amazonas. 

O SR . .NABUCO DEJ Go~A: - A iniciativa foi dos militares e VV. EoEx. 
ndherlram. Esta é que é a verdade. 

O SR. BAPTISTA Lu~ÃRDO: - Não fujo ás responsa.bilidades. Nós ·'adheri-
mos", nós nos "alliáv,10s", aipp!iquem lá o termo que quizerem. Sim! l!lós 
·nos alliámos· á revoluc;ão do Rlo Grande do Sul, e, assim a!liado:!<, unidos -
vejam nisso o erro ,que quizerem - estamos alliados, civis e militares, para 
.a grande causa .que ora nos a;ohamog defendendo. 

o SR ARTHUR CAE1,l'AN0': - Muito bem! 
ú SR. LINDOLPHO COLLOH: - Contra a Republica! 
O ISR. ARTHUR CAJi7I'ANO: Contra a dtctadura do Sr, Borges de Me-

deiros . 
O SR. LrN~LPHO COLLOR: - Querem a derrubada do Dr. Borges de Me-

.:teiros, de todos os Prf;1sidentes e Gove r.nadores de Estado, e d.a Constituição 
de 2•4 de <fevereiro. 

O SR. BAPTISTA Lu~R:DO: - .sr. Presidente, ao terminar o seu >t:elegram-
ma, diz o ·Sr. Ministro da Guerra: "FaçaeS' guerra., se quizerdes, inas guerxas 
honestas, si honesta ~>óde ·ser uma guerra sem ldêae:s e sem principios." 

UM SR. DElP'UTADO: . - O erro do Sr. Ministro da Guerra é chamar a re-
volta do Rio Grande do Sul de - guerra. 

O ·$R. ANTONIO CA~s: - E' a expressão technica. 
O SR. ·BAPTISTA LUl/iARDO : - • No Rio Grande do Sul é a expressão technica 

-e jurídica. 
O SR. AzElVEDO LIM~: - E' u ":x;pressão da realidade das cousas. 
O SR. BAPTISTA LUZ,!.IIDO: - E' a guerra ci'vil legitima o. que se está vassan-

<lo no Rio Gra nde do ~ul e não ·ba ninguem •que m'o venha -contestar. 
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o SR. LIN!>OLPIW COLU>R: - llJ' uma guerra conrtra a Repu'bU.ca; mas o 
Partido RepubUcano está. coheso na defesa do regimen. 

O SR. BAPrISTA LuzARoo: - A guerra civil que estamos movendo no Rio -
Grande do Sul é igual a outras cpe teem illustrado e afamado os fastos da 
historia do Rio Grande do Sul. Es-t.a não é menos digna nem menos honesta 
do que a do anuo passado, para nós, que visamos a liberdade da nossa terra 
e o melhoramento das -cousas que Cí'ndizem com a grandeza do Brasil. 

O SR. LINDOLPIW ICbLLOR : - Nest~ .ponto estou integralmente com V. E x.: 
todas as revoluções S9 parecem. 

O SR. BAPTISTA LuzARDO: - Assim, com os factos que venho de apontai:-. 
Sr. Presidente, supponho ter respondido ás asseverações do meu nobre ami-
go, o Sr. Mi·nistro da Guerra . rMas, ,S". Presidente, quero dizer ainda á Ca.-
mara duas palaviras a ·respeito da ho:rHistidade desse grande vulto que se 
aha/ffia Honorio Lemos da .Silva. (Muito 1>em.) 

Não ha ninguem da situação do Estadn do Rio Grande do Sul, que pns·sa 
dizer, que possa a!l':firmar ao Rio Grande ilo Sul, ao paiz, que Honorio Le-
mos .não seja a personificação perfeita e lidima da honestidade. A sua vida, 
a sua pobreza honradissima, podem ser apí'ntadas como um modelo, a des-
afiar, no Brasil e fóra delle, que se lhe atire a primei-ra pedra·. (Muito bem.) 

Pa uperrimo, vive, ainda hoje, Honorio J ,emos, á custa d,e ·seus amigos . 
São elles, os seus amigos, os seus admiradores de Rosario, de Uruguayana, de 
Alegrete, de Quarahim e de :São Gabriel, ent.ri • outros, que estão fazendo uma 
oollecta para com o seu piroducto, minorarem as agruras de sua vida. 

O SR. LrNooLPno CoLLOR: - Nesse terreno ninguem o atacou. 
O SR. BAPT!sTA LUZARDO : - Sr. Presidente, Honorio Lemos dignifica a 

nossa nacionalidade, dignifica o rRio Grande do Sul, faz honra ao Brasil. Não 
sou eu quem o diz. Venho trazer para esta <Jamara devidamente aprecian-
do-a a .palavra insuspei,tissima, autorizadissima do seu maior inimigo nos 
campos de batal•ha na ·revolução de 1•92·3, ,que ·é o nosso adveirsario e meu ini-
migo pessoal, o Sr. Dr. 'Flores da !Cunha. 

O SR. GrnsARIO r>rn MELLO: - Ninguem põe em duvida a sua !honestidade; 
mas, socialmente encarada, onde ·ha honestidade, s•i a sociedade a repelle, do 
ponto de vista da solidiariedade que devemos te:t uns para com outros? 

O SR. ARTHUR CAEJTANO ~ - V. Ex. não ten, autoridade para dizer isso. 
O SR. LrNDowno OOLLOR: - Si um representan.te da Nação não tem auto-

ridade, o que lhe fica, então, aqui? 
O SR. ;CESARIO DE 'MEJLLo: - V . .Ex. desconhece honestidade em soo10-

!ogia. 
O S'R. BAPTISTA LuzA!l!DO: - Fallava eu, :Sr. 'Presidente, da honestlda<le 

de Honorio Lemos. Dizia eu que, quando trago a honestidade desse homem 
1í discussão n a Cam,ara, não é po:rrque essas .qualidades sejam desconhecidas 
no Estado do Rio Grande do Sul, mas para rque o paiz inteiro o saiha que 
Honorio Lemos é homem de moral ·inatacavel, d fl uma integrida de pessoal 
inexcedível; e que com e·sses attri·butos, que o indicaram p·ara o alto pos to de 
commandante de uma oolossal columna, jámais po.deria permittir · que os seus 
commandados orga:nizassem saques armados, quadrilhas de ladrões e de sal-
teadwes, -como disse, em seu telegramma, o !Sr. ·'Ministro '.la Guerra. (Mu!to 
bem !) Este é o ponto que eu me julguei no dever d e rfl'isar visando reparar 
injustiças e inverdades. 

IO SR. PRESIDElNTEJ: - P eço .permissão ao ora dor para Ierrnbrar-lhe que a 
·hora está quasi finda. 

O SR . BAPTISTA LuzARDO: - Vou terminar, Sr. Presidente dentro de bre-
ves minutos. 
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Desejo lque uma palavra mais insuspeita se faça ouvir, para dizer da 
ihonora'bilidade daquelle herôe. Disse o Sr . .Ministro da !Guerra em seu tele-
gramma: "Reconheço a vossa ·bravura, di,gna de melhor sorte". Po.is bem, 
Sr. Presidente, quero lêr lá Ca mara, .para firmair, ainda uma vez de fon te 
insuspeita, ·o conceito verdadeiro solbre a individualidade de Honorio Lemos, 
.para dizer quem é esse itropeiro da liberdade, cõ mo é cognominado no Rio 
Grande do Sul; quero lêr, dizia, palavras do Sr. [Flores da Oun•ha. 

E' S. Ex. que o define neste ·telegramma, pu.bUcado no Oorreio do Povo, 
de Porto Alegre: 

"Ediçãio de 2-0 de fevereiro de 1924 - Uruguayiana, 19 - Hontem, por 
occasião da visita do general Honorio Lemos ao Club Commereial, u. convite 
do presidente, o Sr. Eustaio Ormzabal e do vice-presidente, o Dr. R omão 
Canellas, o capitão '.Beüm Paes Leme, delegado mi!Har, proporcionou um en-
contro entre o ex-chefe revoluciona.rio e o Dr. Flores da Cunha. Foi verda-
deiramente tocante a scena presenciada .por mais de tresentas 'Pessoas, de 
ambas as facções prurtidaria.Ji!. 

Apôs se abraçarem o Dr. Flores da Cunha pediu licença ao presidente do 
Club para offerecer uma itaça de cham·pagne ao general Honorio Lemos, pro-
iferindo então, uma ·saudação a este: 

!Disse -0 Dr. Flores da Cunha entre outras ooisas, que Honorio L emos, 
cuja bravura e magnanimvidade admvirava, era wm orgulho da raça á qual elle 
01·ador se honrava de pertencer. O General Honorio Lemos respondeu dizen-
do que a:quelle abraço que recebeu significlava que o Dr. FLores da Cunha, 
deseja a paz, tão necessaria á prosperidade do Rio Grande do 1Sul, e que o 
l!'etri'buia porque tambeF desejava uma paz de verdade, paz sem odios e n~i 
perseguições e porque ~1L'braçava a um valente e leal adversaria. 

Foi realmente um 'fluadro :que nós, no ·Rio Grande d-0 Sul, jámais tínha-
mos olbservado, mas qt,ie revela a ·tradição de nossa raça, um quadro digno 
das gerações modernas , 

Eram os dous chefies, .sem mais nem menos, os mais aguerridos na in·· 
vestida que um dia se estiJ:eJ.tavam em um abraça cordeai naiquella cidade 
que se julgava digna de um e de outro. " 

Vêde bem, Sr. Presidente, era Flõres da Cunha quem, proclamava com 
toda a sincerida de ·que1 abraçando o seu ruiversario, abraçama o orgulho ela. 
r·aça, á qual elle tambem .~e honrava de pertencer. E, vêde ainda V. E x .. 
Sr. iPresidente, que o &'eneral Honorio Lemos resP-On.deu dizendo que aquel11> 
abraço significava que o Sr. Flôres da Cunha desejava a paz tão necess>aria 
â .prosperidade do Rio Grande do 1Sul, e que retrtbuia a saudaçã-0 rporqno 
tambem ambicionava uma paz de verdade, sem odíos, sem perseguíçõe>s, '' 
por1que abraçava a um valente autlhentico e leal adversaria. 

Sr. Presidente, vêd\l ·bem em .que altura se mantiveram essas duas enti-
dades. Uma homenageava a uma figura authentica de heroe da raça, â qual 
elle se orgulhava de peytencer, emquanto a -Outra se prezava de estreitar ern 
abraço de admiração, a um adversaria leal. 

o SR. NABuco DE Gouvll:A: - Isso é que se achama abraço de tamandua 
O .SR. BAPTISTA LUZA,.RDO: - E' .que V. Ex . .conhece bem esses abraços ... 
1() SR. NABUCO DE G<YlJVJllA: - Responderei a V. Ex. 
O SR. PRESIDENTE: - .- Attenção ! Previno ao nobre orador que estâ finda 

a, hora da sessão . 
O SR. BAPTISTA LUz,llRDO: - Obedecendo ao arppello de V. Ex., terml·no 

commentando os termOE,1 finaes do ,te.Jegramma do Sr. marechal Setembrina 
de Carvalho, que diz: 



273 -

"Ficae certo de •que ·O Brasil inteiro se levanta, nesta •hora, re-
presentado no seu valor, como um •só homem, ·para a d&fesa e a sus-
tentação da ordem constitucional em todo o territori0 da Repu-
blica". 

Sr . Presidente, quando o Sr. Marechal .Setembrino de Carvalho, Minl8-
tr0 da Guerra, em •termos tão agg.ressivos e injustos dirigiu-se ao Sr. Gene-
ral Honorio Lemos, considerando a bravura do grande cabo de guerra dign . .i. 
de melhor ·sorte, é que S. ·Ex., mais do que nós outros, podendo melhor apu-
rar a lmportancia dessa preciosa intervençã o na .campan:ha, sabe o que e!la 
vale para a causa da revolução. E a um homem desse feitio civico~mi!itar, 
a um 'general desse quilate, foi preciso ameaça1-o da fo;rma por que estou 
commentando. Dis·se o ·ST. 1J\1:inistro da Guerra: "Podeis !fazer a guerra 
como entenderdes, mas a Republica •Cahirá em peso sobre vós e aniquillar'á 
a vossa ·bravura". 

Ora. Sr. Presidente, não serã com ·gestoll. come E>Sse. d0 Sr. Ministro da 
Guerra, que se ann1qui11ará a figura inmrufund!vel de Honorio Lemos! S. Ex., 
orgão do Poder, tem elementos para enviar todas as forças possíveis e ven-
cer o ardoroso contendor, mas nunca logrará a·nniqui!1ar a honra de tão fa-
moso gaúcho. Poder!á já estar fundida a lbala que ha de tocar aiquelle peito 
e ·para sempre encerrar aquella vida; por·ém, o que nunca será fundida é a. 
bala que ha de ferir e des<truir a couraça de bravura e honestidade desse 
archétypo das tradiç~s riograndenses, .que é Honorlo Lemos Uma :bala mata 
um hom&m, mas não destrôe ideaes. ·E, se na lu<Cta em que está empen'hado, 
dcsapparecesse o destemido guerreiro dos pampas, ainda a·ssim a causa que 
elle sym'boliz.a não morreria, porque a liberdade, mais cedo ou mais ta;rde , 
triumphará através do Rio Grande do :Sul, pelo Brá.sil afóra. (Mui to bem; 
'lmiito beni. Palmas. O ora<lor é vivam.ente abraçado.) 

SES.SÃO DE 2·2 DE NOVEMBRO 

O Sr. VVlenceslau Esco·bar: - Inscrevi-me na ·hora do expediente, Sr. Pre-
sidente, para fazer uma ra;pdda apreciação do manifesto do honrado Presi-
dent e da :RepubUca á Nação, salientand«y algumas incongruencias e manifes-

tações que não condizem com a serenidade de animo e o alto cl'iterd'O que 
devem ser .convemde nte e impropria de um. ohefe d'1illstado. 

Ao iniciar o mani;festo S. Ex., moderadaJIDente, em tom de innegavel ·su-
perioridade de ,espirito, accentua, o •que na minha opinião iünguem poderá 
com Justiça cc>ntestar, as me~ho,res intenções em •bem .servlr a causa publica 
e o devo·tamento aos altos interesses nadonaes. 

Os quaJ.ifi<eativos de impenitentes e injustos aàvers<Jlrios, que se notam 
nessa peça offtcial, são as primeiras manid'estações da eXJPressão de magua; 
ê a dôr do ju>ito e razoàtVel resentimento que nenhum homem áe ls•enção de 
es·pirito ipode escurecer. 

Do m·eio, rpa;ra o !!m, porêm, de'sse importante documento, S. Ex. vae em 
um or.escendo de i·rritação que chega ao extremo de 'Perder a compostura e 
attrfüuir, ·Com10 ·causa reM do.s movimentos !sUJb'Y·ersivos CM. roubos e saques, 
incorrendo na mesma pecha de injusto que imputa aos seus adversario's, 
sobrelevando-os, .porém, ,na virulencia de uma .Jing.uagem inoonveniente e 
impropl'i.a de um •Chefe do Estado. 

Ir~ducti'V.o opposicionista de gO'Vernos militares, .tambem como .S. Ex. no 
alto posto que ocoupa, .e:rr.pregairia todos os ef'forços, 'todos os elemento's de 
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que dispuzesse, não esm0<receria no cump.rimcnto do imperioso dever de man-
ter a oraem e a auto,ridade cons,tHuida. 

o l::iR. CElSARio DE MELLio : - S. Ex. o !Sr. !Presidente da !Republica cha-
mou-os de desihonestos considero!ldo-os em 'sociedade, dlvorcdado\S do dever 
que aevem ter .para com os outros. V. Ex. 1ha de convir nesta verdade. 

O SR. WiENCESLAo EscoBAR: - .Sr . J=>resid€mte, ,peço a V. Ex . . oara ins-
crever amanhã, no expedüm.te, o rneu nobre coHega .que está me querenJo 
tomar a palavra . (Rvsos). 

O SR. PRESIDENTE: - Attenção! .Está com a :palav.ra o ISr. Wiencesláo 
Escobar. 

O l::iR. WiElNCESLÁO WscoBAR: - Tenho nota.d.o que ha um evidente <lesejo 
por parte a.e a~guns dos meus i!lustrados collegas, de verem, na m}nha att!-
tuae. e na aos meus companheiro's de bancada, incoherencia, ;.:>elo facto l!e 
termos dado voto apoiando a moção, por occasião da revolta m!Utar de São 

Paulo, e agora ultimamente negarmos apolo a nova moção·, quando es deu a 
revolta do couraçado ,s . Paulo e a revolta militar do lRio Grande do Hui. 

Nao lha, :porém, a mlnlma tncoherencla de nossa. 'parte. O que ha aipenas 
ê o desejo arcrente desses collegas de não serem leaes e justos na apreclaçao 

da nossa conducta, iporque eu fui ·Claro, de clareza diamantina, dizendo que a 
ultima moção apresentada pelo sympath!co e i!lustre Zeailer eu n[o podia. 

appr.ovar, sem ter p:eno conhecimento dos factos que occorJ:"iam •no Rio 
Grande do Sul. Fui ai.nda mais longe, mfü'irmando que se essa revoi.ta tivesse 
ca·racter e:imlusivam€mte militar, •Como a de S. Paulo, p·ara depõr o governo 
const.ituldo da Nação, eu não vacillar!a em da!' meu apoio; mas st os meus 
com.panhelro's pol!Uco~ se t!v~sem alliado a eesa revolta militar contra o 
go'Verno do Sr. ·Be>rge:1> de iMeideiros. governa que comrbato ha 30 annos, não 
.poebla uar m eu assentimento a m.oç.ão, :port<que Isso serua votar a minha de.s-
honra. 

Estamos, Sr. iPre151dente, na mesma siltuaçã.o em que esteve em IS9·2 e 
eTn 1893 o lnolv!Clavet, o saudoso, o grande trihuno Gaspar da Silveira Martln'S, 
que, em 189<2, se diri~iu aos companheiros .po'lit!cos rogando-lhes, suppl!can-
do-lhes, que, embora q Governo Federal !osse o causante da revoluçll.o n o Rlo 

Grande do Sul e dos 1Ltro1>elos que se esta'Varr. damdo·, ainda assim abando-
nassem as armais, por'(l:Ue a .revolução era e> peor d'JageHo que .podia infelici-
tar um po·vo . 

Elle dlzla: como c·he!e aconse1110, como correllglonar!o peço, como· r lo-
gran<.lense s up.p'!ico - a guerra civ!l, nã:o. 

Os amigos o'bedec~ram a sua voz; 3Jbanaonaram as a,rmas; mas depois 
de as abandona·r, tal foi a .perseguição, taes f.oram a.Is ltrOlpeUas e as vi.olen-
c!as que soI!reram, qu!' até o propr!o cihe:fe, o velho e 'Valoroso cabo de guerra, 
João da 1Silva TavarBS, t eve ordem de p.risão ·e se eHe não emiogras:se ipassarla 
pelo vexame de ser preso. Com elle em1graram an.illhaires de coma:>anheiros. 
Dahl a cinco ou seis mezes voltaram á 'patr!a, ·ma!s de armas nas mãos, .porque 
o modo como voltam tpdos os emigrado's ·é .sempre esse, de arma8 na mão. E 
o velho tribuno, .o orador parlamentar, 'Sdlveàra Martins, .que m anifestou uma 
grandeza de cm·ação rarissima, exc€<pcional, nessa occasiã.o, não ~.eve outro re-
m.edlo sinão acompanhar seus companheiros pol!t!cos; !o1 para ·a luta . 

E' a nossa ·Situaçãp. Nós não temo,s na actual revolução a menor inter-
vençã o nem por palav.ras, nem por actos. 

Não podemos, po~m. deixar <1e segiutr a s ua sorte, porque seria uma 
ee>bardJ.a, agora, na o·ccasião do pertgo, a;ba.ndonal-os e apoiar um governo 

que quer esmaigal··os. 
E' assim .que comprehendemos a honra ino !Rio Gra1nde do !Sul; não com-

prehend·o outro codigo de honra que não seja este. 
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o SR. HMR:NA.RD:filB Sosm~Ho: - E' preciso usar dessa u .. nqueza . 
O SR. WENCEJSLAo EsCOBAR: - Nenhum homem de ·honra, !PeJO menos pela 

~ôrmll. !POr que a encaro, poderá dizer que so u incoherente, qu.e estou ern con-
tradicçãa. 

Mas, como la dizendo, eu il'ar1a o que fez o i'resldente da Republlca, em-
preg,.rla todos os esforços para ma nter a ornem e ~ustentar a auto·ridade 
con's tttuida .. . 

O .SR. 1C'ESARIO DEl MELLO: - O Presidente da RepubH<:a é 0 exemplo da 
IJOn€1stidadê , 

0 SR. "WiENCESLAo ESCOBAR: - ... quando, \P'Orem, vtsse um Ie·vante, n11-
Hta. , ja lutando; mais por in.sün cto de consel'."Vação do que pela esirerança 
da victoria, soffrendo freque>ntes deorrotas, em fuga, em desbara to, como ma.-
riamente as noticias offdciaei:; annunciam, seria já então o encarniçamenw 
de vingamça persegui!-os, crueldade querer a todo •tra n se exterminal- OIS ; maior 
ainda que a ·crueldade, obrigar pela dureza do•s deve•r es disciplinar-os a serem 
os .seus proprio irmão.s de armas os seus a lgoze;;, os seus maita.clore". 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Muito ibem. 
0 .SR. W:mNCESLÁO ESCOBAR : - Não. Nesta hypothese. (; um d.&ver impos-

to pelo sentimento de humanidade, ,pela largueza uos estadist as, de alto 
descor.Uno, acenar, com ~ bandeira da amnüitia. a esses c·ornpatriotas 
transviados do cumiprimenito do dever. olvidaáo's da nobre missão sooia,l 
a seu cargo. E' um a cto politico d& benefl<:o a:J.canoe e valor, cujas 
vamtagens n ão são só dos a mnistia dos, são tamibem do's governos que, sendo 

a incarnação do pa iz, n>to podem á<'1sejar o a nniquila m ento de seus fHho s, não 
podem ·desejar o desbarato da fortuna publica em e:x:tenmi•nal-os. 

o SR. BERNARDES SOBRINHO: -:- Tusas são a!s idiêas do Sr. Arthur Be~
nardes . 

o •SR· WElNCESLÁO ESCOBAR: - Então, V. Ex. me perdõe que diga: Vossa 
Ex . não entende~ o documento. 

Q SFL BIEIRNARDElS SOBRINHO: ·- Entendi claramente:. o Sr. Pres!den'te Ó.l:t 
Repul>h ca acceita a a mnistia. nc sentido digno e ih oner:.to. 

o SR. WEJNCESLÁO E SCOBAR: - H.a situações sociaes que sem preJ.uIZO 
da força moral do .governo, o am0r 'á communidade, ·deve ser um estimulo á 
voz da c lemencia, po1·que o que n ão 'se oon segue com .perneguiçõe.s e rigores, 
com actos de judiaria e crueldade, se alcanç:.a com a aimnistia - a tranqui1li-
dade dos esplritOiS, o amorteciimen1o do'l odios e dos desejo·s de vinganças. 

Que recei:o ,p6de te1· o .egregio Presidecrite da :Republica em acenar com 
esse ramo de oliveira, quando 1S. O:IDx. diz no 'seu mantfesto que '"conta com o 
apoio de todos os poder es n acionaes, nas forças armadas, de todos os .gove•rna-
dores de E stado e uo proprio povo" ? 

:Poiis, então, um governo qiu e conta com tantos e tão .poderosos elementos 
precisa levar ao extremo do extermiillio, prec1-sa impôr a essa 1parcella de ci-
dadãos fardados o dilernma cruel de "renda-se ou mo.rre" 1 Não! S. Ex. -pre· 
ci'sa des1'a2ler ·essa iprevenção de ser ini.migo das c.Jasses armadas e si agora. 
que, no dizer das nomcia;S officiaes, esses revoltosos estão enfraquecidos, des-
alentados, cansados de se terem lançado na voragem dessa louca aventura, 
não a cudir-lhes com o esquecimento de seus erras e d'a.ltas, em logar de des-

fazer, mais ainda justiil'i:car'á essa prevenção. 
Jll' S . Ex . quem exclama: "E' a horra da convrnunhão do Governo oom. o 

p O'!;Q em bem da patria; é a hora do abandono dos injiistos r esentimentos na 
ara sagrada da Repiiblica". 

Eu pergunto : por que fórma co.ncreta exprime ·S. Ex. a sinceridade dess:L 
exhortaçã:o? 
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Conservando ma1s da me.tade das unidad0S da Federação em estado da 
sitio, .que, no dfaer do clas'sioo João Barbal-ho, é o maior vexa;me dos povos, 
é o <holocau'sto das liberdadeis individuaes? 

iConservando centenares, quil)á milhares de cidadãos reclusos, s.i jâ n[ o ha 
annos, ha longos me2es, por %ves su'speitas; pelo m anifesto desejo de vin· 
gança, que ·chega á orueza de mcmfiticar pela ·penurla 1nnocentes para casti-
go dois opaelS? 

iConservando a .metade dos olf:ficiaes da ArJnada preso.s e um grande 
n Ulllero de oflficiaes do Exercito nas mesmas condiçõe's? 

Conservando esses :mâlitares da revolta de 19·212 atoncla presos, enciausura-
dos, com a demora manifesta nos seus respectivo's processos . .. 

o SR . BERNARDES SOIBRINHO: - Essa é da Justiça e não do Executivo. 
O 1SR . WENCmsLAo EscoBAR: - O Governo tem o direito de tudo .fiscalizar . 

!Perseguindo irrexorwvelmente essa ·pa.rcella. de 1cidadãos farda.do,,; .qu&, no 
dizer das ·noticias ofificiaes, já não •teem edlficienoia combativa? 

01bando com inctifferença. e atê desprezo o prejui"1lo co·nsideravel de seis-
centos jovens que, mats .por culpa de seus superiores do que delles, viram 
cortadas as suas •carreiras., .pe·rdidas as esperanças, com graves :prejui·zo1s de 
centenas de fa.IlllÍUas. 

Dividindo o Exercito? 
Scindindo, desmo.raliz<llndo, fragmentando a Armada, deixando que a !Jôr 

d'oosa mocidade esteja se matando, sem tomar uma p1'ov1dencia? 
Não! Perdõem-:me que o diga: e'sse grito d'a.1ma de S. iEx. não foi cor-

respondido 1por ne11'huma. medida pratica ·que exteriovizasse sua sinceriélade . 
Bem ao ·contrario, Sr .1 .P.residente, nesse dooumento, do meio para. o fim, po-
treja -o odio de uma alma. contur·bada pelo deleite da vingança, trahida pela 
dureza da aJfirmação 1le que a. a.mntstia não é ma.nto p.rotecto.r de assass1nato3, 
àe roubos e àe tncenà-,ios l 

E' uma .ca.tilinaria. tremenda abra.zada ... 
O 'SR· ADoLPHo BJ!1RGAMINI: - interessante é que o conceito da amnistia, 

no manifesto, •é diiferl)nte daquelle forma.do pelo J•OIT'nal do Oommercio. 
O SR. WENCESLÁO EscoBAR; - . . em éstos de rancor, .que =presta a<Js 

revoltoso's intuitos d~radantes, em conjuras de planos de assassinatos o 
roubo1s. 

O Sn. ADoiLPHo Bl,mGAMINI: - Sempre o animo de de'!)rlmtr os aaversa-
rios. Das almas ,gran!'les a nob.reza é essa. 

O 1SR. BEJRNAROES SoBRINHo: - A theo·ria. de V. Ex. ieva á revogação o 
C-Ofügo f'enal MHitar. 

O SR. WENOEJsLAo EscoBAR: - Acaso .poderia entrar na mente de quai-
quer c.idadão, do mai•!;I inculto dos !brasileiros, que essas unidades do nos'so 
Exercito, Que es~uece:rram a sagrada. missão que tinham a. seu cargo e vol· 
te.ra;m as armas contr·a a. a uto.rida.de co.nstLtuida; não sõ no Rio Grande do 

Sul. mas no Amazona>,l, em •Sergúpe, ·em ·S. Paulo e no Pará, ·SÕ tive'ssem 
por !fim ·e'Cclusivo assassinar, roi~!>ar e incenaia·r? SeTia fazer o mais .triste, 
o mais miser.a;vel oeonceito do Exercito e é esta a razão da.; frequentes e con'se, 
cutiva.s revoltas, 1porqu.e um,.. g·rande ,pane .deooa. OO!'l;Joração está .convencida 
de que este é ·CJJ .peinsamento do illustre Presidente da IRe.publlca., com rela-
ção á classe. 

O SR. BERNARDES SOBRINHO: E quaes eram os actos dos flfüustelrOiS dit 
Austria? 

O SR. WENOJ~SLÁO 1ElscoBAH: 
dista austríaco. 

o SR. BElRNARDElS :SOBRINHO: 
lução que talv.ez ·possa ·responde:r. 

A pergunta deve !fazel-a a qualquer esta-

V. Ex . está de·fendendo tão bem a revo-
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O SR· 'WIElNCEJsLAo EsOOBAR: - .Si não era esse o Ob·jecUvo dessas guai:-
niçliBs, como não podia ser, embora o co•ntrario diga o Presidente em uma 
explosão de irreflectida odi<>sidade, ellas lforço.samente tinham um ideal, que 
podia ·ser errado, não ser no1bre, mas foi a a:lma desse movimento, cujos 

autores são a,gora equiparados a assassinos, ladrões e incendiarios. 
Outro .ponto de vista - e agora chego á r<isposta ao meu lllustre colleg!\ 

- outro .poLt1to de vtsta, com o qual não esto·u de accõrdo com o criterio do 
ho·nrado Presidente da Republica, é o de que a amni-stia só deve ser conce-
dida aos que se mostrarem arrependídos e penitentes ao 'ln(J,l que &usaratrn. 

E' uma doutrina W"lginal, ·sln.gular no dizer dos 1-aUnos usui parerB; isto 
é, só em seu 1pro·prio tnteresse, de oncasiãJo, traidora de rancor que não quadra 
a um estadi&ta de coração e espírito superior. 

O SR. A.ooLPHo ~OAMINI: - Mutto bem. 
O SR. WENCESLÁO ESCOBAR: - Nas lutas entre irmãos, quandc os derrota.-

doo, os vencrclo,s buscam asyJ.o em terras estrangel.ras; mesmo quando na. re-
VCYlução uma das partes já .se mostra enfraquecida, em caminho da derrota ~ 
.patviotico o gover.no que acóde, que põe a pu.z aicima do·s seus odlos, que 
;preza ma.is a cnncordia sociail éLo que a per.pe1uidade de v1nganc.a.s e de dls• 
sanções civis;n ão indaga si os q.u., fügtilll v:encidos ~stão arrependidos ou jâ. 
'se penitenciaram dos males que causa.raan; acode lmmediata.mente com a 
ammstra, porqu,, é o perdâc. pelo esquecimento .que não humi.J:ha nem abate. 

Nós àio Rio Grande do 1Sul, clepoi.s da proclama.cão da Republka, já ti-
vemos tres amnistias. 

O SR. ADoLPHo BElRGAMrnr: - A amnistia é um instituto que nao pôde 
ter por fundamento a humi1haçâo d<:; vencido. 

O .SR. lPLrNro CASA.Do: - O conceito da amr:;istia ê que ella é real ~ nao 
pessoal; V'isa os faotos e não as pessoais. 

O .SR· LrNDoLPHo PmssoA: - Mas si a amnistia não deve humUhar a auem 
é concedida, tambem não deve humilhar a quem a concede. Seria uma ca-
pitulação. 

o SR. ·WiEJNOESLÁo EsooBAR: - E quem ava'Ilçou semelhante ,paradoxo? 
O SR. AnoLPHo BEJRGAMINI: - O ,proprio iSr. Arthur Bernardes co.nce-

deu-a aos revoltosos do Rio Grande do ·Sul, ·elles ainda em avmas. O mare-
chal Hermes, militar do's que mais prestigiaram a sua classe, no governo con-
cedeu amnistfa a João ICandido e a outr·OS marinhelro·s, com os ca.daveres 
ainda quentes do,s oif'ficiaes que morreram pela legalidade e pela dlsci'p.Ji.na 
milita,\•. 

O SR. ARTHUR :OAEJTANo: - Está nos .A.nnaes o •parecer luminoso de Ge·r-
mano Hassfoeiher. 

O Sa. WIE'.NCEsLAo EscoBAR; - Dizia eu, .Sr. Presidente, que depois da 
Pl'Oclaimação da Republica tivemo!s tres amrastias, em 189.2, 18•9~ e 19'23, e em 
.nenhuma dellas aquelles que gosara.m do favor desse aoto polHico se nws-
traram arrependidos nem se penitenciaram dos males causados ... 

O SR., ADoLPH«J< BmRGAMINr: - AJhi está o almirante Alexandrino d.e Alencar. 
O SR. WmNCEJSLAo iIDSCO·BAR: - .. , 1porqu~ uma revolução em armai, não 

.pôde deixar de causar males: seria o mesmo que quere·r ce>nter uma ava.-
lanche que rola. . 

.O SR. BERNARDms SoBRINHO: O arrependimento que se requer não é o 
subjectivo; é e ob~ectivo. 

o ·SR. W;mNOESLÁO EscoBAR: Essa e:i..1.gencia do honraàio Presidente Ou 
,:te!publica revela, .portanto, um conce·ito estreito, anti jurídico, do instituto da 
amnistia, e>u então, distilla a eJDI>losão da odiosidade, de uma paixão ind!l· 
vidual, incompat1vel co•m os deveres ae um chefe de Estado. 
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Ignoramos 'si os revoltosos planejaram em conjunto assassinatos e roubos, 
como diz a ,palavra oflficial; mas nem por ser officia! desamcornpanhada db 
,provas, ded.xára de ser urna e:xiplosão de leviano e terçoeiro rev1dt>. 

Outro ponto - e a.tu estou de pleno accOrdo com o egregio Presidente aa 
Republica - é o de que a a mnistia n ão se exige - note bem a Camara -
não se exige, de armas n;1 mão, pelo que se deprehende que já houve algum 
entendimento com relação a esse acto po!It1co. 

IPeço, ~rérn, licença para n ã o crer que oo revoltosos de S. Pa.ulo ex1g1M-
.sem amnistia de armas em punho; que a pedissem, de accôrdo; não podiam 
pedil-a de outra fó.rma, pois que si depuzessem as armas antef', correriam o 
risco de cahir so•b a acção immediata da justiça, de se verem tolhido's em 
suas Uberdades, •Presos, e quem sabe ,por quanto tempo! 

O SR, ADoT..PHo BERGAMINI: - Com risco da propria vida, porque n ão e 
estranho a ninguém que quando a forç.a legai entrou em S. Paulo passou 
pelas armas aquelles que poude. 

O SR. · WENCESLAo ESCOBAR. - Náo ha desai·re ailgum .para o Gú·verno em 
concedel-.a m ediante, além de outras condições, da deposição de armas; não 
ha mesmo d.esaire em co·n cedel-a. 

J.\Jáo é caso 'Virgem em nossa l1isto1'ia, quer no antigo, quer no actual re-
gLmen. Na revolução dos li'an:·apos, no Rio Grande do •Sul, em 1836, o go-
verno mon.archico concedeu amnistia aos r epublicanos com armas na mil.o, 
desde que as depuzeooem e prestassem obediencia ás autorJdades Jegae,., 

Por decreto de 1.1 de J'aneiro de 1849, tambem concedeu amnistia, e pré-
viamente - notae, senhores, pré'l:ia.mente, - a,os revolucionarios de IPcrnam-
buco, de 184.8, rque wessem .pre-star obedlencia áis autoridades consütuidas. 

E ultimamente, como acahou de dizer ha pouco o illus tre Deputado ·Se-
!llhor Bergamlni, por q ecreto de 25 de l'<ovembro de 1910, o Go·ver.no da He-
puhJi.c1t. concedeu amnistia aos ins\.IJ!'rectos que estavam de posse dos navios 
<l.a nossa esquadra, e q if'ez com a eond:Jção de, dentro de um !Prazo marcado 
pelo Chefe do E xecutivp, vi.rem prestar obediencia ás autoTidades constituídas. 

O SR. AI>oLPHO BJDRGAMINI: - E, note-se que não se .tratava de crime vo-
litico, e , sim, militar. 4 amnlstia foá assignada por um .presidente militar. 

O SR. WENCESLAo :\l]sooBAR: - E', pois, rpe,ra estranhar que si essef! revol-
tosos de S. Paulo rnaniif'estairam a pretencão da amnistia, me·smo de armas na 
mão, o illustre Pres!idente da Republica não fosse ao encontTo dos seus de-
sejos, nã.o potr elles, D,J.as pelo apaziguamento geral da Repub'lica. Não te· 
:riamos nova,s rev·olta.s r,nilitare.s, 11em essa do IR.io Grande do Sul, que agora 
reclama a liberdade de s€1Us irmãos de armas que se eternizam 'llaJs :prisões, 
não tería mos, ·Sr. Rresidente, esses gastos supertfluos, extraordinarios para 
sustentação de um.a gµerra interna que está. cada vez mais profundamente 
al"ruinando as f!inançaE/ do paiz, já. de 1I>er si. oicm-0 todos nõe sabemos, elll 
situação P·recaria e m~ravel. 

Estas lutas f.ntestin14S estão nos devorando vidas e bens arrastando a nossa 
IPatria â desmoralizaçã,o e ao descredito, pOTque, e:xhaurindo seus recursos 
nessas contendas fraitripidas, não será ,para duvidar quo amanhã esmole ;h u-
milhada e coberta de vergomiha, a concessão de uma terceira moratoria, ou, 
o que ainda sera. peor, veja tremular, no torpe das alfandegas. a bandeira da 
nacionalidade de seus credores. 

A amnistia, Sr. PJYeside nte, po.rla termo a essas 1utas aeploravets e 111-
glorias, sem idea ee consagrados pela força do consenso naciona l; abriria porta 
laa-ga ao Temanso de uma paz sem o·pprobios, em que só o .prio, o amor pro-
:I>rio, vence a fact;ga da luta. · 

{) m a nifesto do Sr . Presidente da Republica, conju.gado ao dos g o.verna.-
dores e p residentes de El;stados, e um rgrito de ,guerra ·feroz e deshuma1f-ª• por-
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que ahi não se aventa uma unica idéa, um ur1i-00 pen!'0.mento de concíliaQão 
il't~terna, não se suggere um JJO alvltre, l;;"ensroso !l no·t>rn, de narr.non1<4. 

O 'SR. ADoLPHo BERGAMINI: Stereoty.pam ber<1 Ft me.ntalidadro que pre· 
<lornina. 

O SR. WENCESLko EscoBAR: ,E' um a,p.pel1o arrogante ·ti. submissão, á 
justiça ou o jugo .pela fo rça invencível. E ' 0 t eirrtve l "Va: vVctis ! » do im-
,placavel Brenno ou o "Morra/" do ftiiri:bundo '11.amer.J.ão. 

Deixo·, ·pois , a inidativa da a.presentação dú ,pr·oJecto de arr-nistia, si é 
que o Governo tem esta i·ntenção e o desejo de a.pailiguamento da familia bra-
sileira , e quom go0se das .graças dv Olympo, porque só a sua ,palav.ra a lenta 
o am o,r e justiça nos co.rações de meus illustres r.ollegas. 

Não s ei mais o que ·:tiossa recear o Sr . Presidenw1 da R epublica ;para 
deixar de conceder a amnistia ou relaxar a ·~risão a -cente<nares de -com.pa-
triotas, :porque, como disse, o Exercito está an·ni.quü'tdo; a Marinha esitran-
gulada ; onze Estados em sitio; a im•p.rensa JJ.mo•rdo:i;:ada, .os C.o·rrAios o Te-
leg.rap.hos censurados . 

o SR. Al>OLPl!O BERGAMINI: - Os jornaes .<;;uspensoa. 
O SR. WENCEJSLÁO EscoBAR: - Não sed, pois, que !Illi.is receio po;;isa tar 

,, Ulustre P residente ·da Republica para essa communhão do Gorverno e (lo 
povo em bem da P a tria, para esse abandono de injustos resentimentos, na 
ára sagrada da Republica! 

Esses d()IUS mani-festos foram architectado& na cegueir!< de uma energia 
em que 11>revalece o mal ao bem, o odio ao a1noir, a. l!'Uina á segurança da 
Republica, o desejo de uma intelligencia. envenenada pelas aspiracõe,s <tu. 
V'.inga nça , ao envez das doçuras do maio·r, do mai-s genero.so de todos o.s sen-
timentos humanos - :o patri.otism-0. 

o SR. FIDElLlilS REIS: - Não a,poiado. 
O 'SR . .A.DoLPHO BElBGAMINI: - .Aipoiadissimo. 
O .SR. 'W);:NCESLÁO EscoBAR: - :P~o ao Sr. Presidente da R~publica acaine 

com essas · dema·Rias de ranco·r, a.cabe 'com essas medidas excessivas de rigor, 
recue dessa orientação contraria á sancção de nossas leis histori-cas, nã.o 
a;rvóre em norma de governo a v.ingança, a per.f?eguição, a crueldade; siga a 
política larga da clemencia, do apaztguamento de toda a familia. brasileira, 
como .pensa seu intelligentissimo e illustre ministro Francisco Sá, que a ius-
t iça da lHistorda , na firmeza. da sustentação da ordem e da autol!'idade constl· 
taida , não lhe negará ap,~lausos . (Muito bem; muito bem . O oraàor é ci!hn-

vrim entado). 

SEJSSkO DE 2·2 DE NOVEMRR:O 

O Sr. Vicente Pirargi•be (*') (para Wlna eaJpUcação pessoal) : - Sr. Pr 
side.nte, o Sr . General de divisão Aibili-0 de Noronha aicaba de for çar as portas 

da immorta lidade, :publicando este livro (mostrando- o á Gamara), que tem 
por titulo - Narrando a verdade. 

Não sei ibem, .Sr. Presidente, s i é uma ·Phe:ntasia ou um romance . Estâ 
esari•p.t-0 nn.quella Ungu aigem da antiga lenda -- A Ná o Ca1Jharineta - que 
Mello ·Montes Fi1ho, cercado de pasitorinhas, costrnnava cantar na·s festas do 
anno bom. 

(*) Não fol revisto pelo º 'radar. 
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.A;ntes de descrever o papel q.ue aissumiu na revolta, no E::ltado de SãtY 
PauJ.o, S. IDx. pubJi.ca uma carta de 217 de l\IIalo; ·dous mezes antes do m ovi-
mento, assfgnada pefo marec•hal Fontoura, carta intima e· con!tdencial, em que 

o Chef e de Policia do Distric to Federal chamou a atte nção .de S. Ex. para o 
que se havia de pasRar. 

A despeito desse ruviso, não !foram tomadas .pro·videncia;s, como se deduz elo 
propr.io livro de modo a evitar o levante das tr0tpas que obedeceram á dire'. 
cçãa do genera l reformado Izidoro Dias Lopes. 

Precedendo á n a rração desse movimento de Ju1ho, S. Ex. trata de outros 
movimentos militares, atitribuindo todos elles á influencia dos homens :oollti-
cos J.o nosso JPaiz rque, ·constantemente. lev·aidos ipor ambições inconfes~ave!E , 
a:r.ras'bam os mi.li.tares, a essa s m a nifestações su;bver.sivas da ordem . 

O P'rimelro movimento de que o general Aibi'lio de Noronha trata é o 
cha m ado a revolt a do's s argentos, d e.s001be.rto pelo governo do Sr . WencBSláo 
Bra.2!. 

!Preciso dizer á Caimara que com as declarações que vou fazer não v iso 
absolutamente ifugür á respo·nsaJbilidade dos aotos por mim pratieados. 

Cornfesso, Sr. Presidente, que, em mais de uma occasião, jn.centivei a re-
volta. No g oiverno do Sr. lll8!rechal Herme•s fui, cer·ta vez, 1preso ·em estado 
de sitio e d eixado incommunicavel na Brigada Policial. Chaimad-o a depor, 
aJffirmei que assumia inteka responsabi'lidade ida ce,mpaniha que vi.IlJha fa-
zendo contra o goiverno; sendo pe·rguntado por que razão pvocedia assim, 
decla rei, e ·consta isso do meu depo•imento, que .só derrubando o governo do 
marochal Hermes, é que a R e publica s e podia s-alva r. Assumia, po:rtant'O, in-
teira · respo.n\saibilidade ~a oampa:ruha qu.e lfa~a. 

Tempos de1po-is >fui •convidado, ;por um poU1lico :f:Iuminense, já !f.a llecido, 
para me encar.regar de cortar a luz e a agua do Districto .Federal, na mesma 
occasião em que esse ~o.olitico se incumMa de coUocar uma bomlba de dyna-
mite na llniha lfenrea, 1JlOr onde devià pa:sisair o trem .que conduziria o Presi-
dente da RepuibUca, vi;ndo de PetTopolds. Immedi:atamente det::larei que não 
aicceitava eilses :procelssqs de luta, que ·os ·considerava c obardes e misera veis e 
que, si esse político pers istisse no seu proposito eu iria; denuncia l-o á policia 
como oult>ado . •Sefs mezes depods eu era preso e conduzido para bordo do 
Santa Oathar11na e o politlco fluminense que me !havia convida:do, era n ada 
mais, na:da me.no's, do que minis1:Jro de Esitadi:>. 

Esse fa cto, Sr. 'Presidente, foi por mim 1contado .no meu diario, que, Jar-
gam~mte reprodu~id·O, até hoje não :so!ffreu a menor contestação. 

O Sr. general Abil\o de rNoronha, tr.atando dia -i·eV>D•1ta dos "sargentos ", 
diz o •Segutnte: 

"iEstavam yarlos 1poUUc:os envolvi-dos ·neste mo·vimento" e ac-
crescenta: 

"Os civis, a quem alludlmo~. eram Ós Deputados Maurlclo de 
Lacerda, Vicente Piragd'be, 'Pedro Moacyr, Raphael Cabeda, .A>gri:pp!-
:no Nazareth, Geor.gino Avelino, 10aio 11\lonteiro de Barros, Cam,pos de 
Medeiros, Maw·f·clo de Medei!I"os e o Deputado Barbosa Lima, este, 
c oronel reiforma~o da Exercito, e outros cujos nomes ora não nos re-
cordamos". 

Ninguem ~gnora que .prestei o mais sincero e «le-cidido, o mais ipatriotlco 
apoio ao governo do meu eminente amigo, Sir. \iVlence\slau Braz; não podia, 

portanto, estar en volvüdo em uma r ev0lta de sairgentos que tinha por fim 
depôl-o. 

O SR. A N TON IO CARr.os: - Posso da r o me u testemunho de que V. E x. 
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ioi sempr(.l dos mais devat:ados amigos e parUdarios do Presidente Wences-
lau Braz. 

O SR. VIClilNTEJ PIRAGIBEl: Espalhado o boato, es·crevi entao ao Sr. Mi· 
n!stro da Guerra, gen eral Oaetano de FaTia a :seguinte carta: 

"Ex;mo. 1Sr. gener a.l .l\!l:irús tro da Guerra - A,presento a V. Ex. 
os meus cumiprunentos. 

:Fui .hontem surprehenfüdo com a noticia, trazida ,po,r um amlgo e 
fo.rnecida ;por atta auto•rida.de militar, de que 'O m eu nome and ava en-
vo'l'Vido em informações prestadas no inquerito aberto 1para a,purar um 
plano sedic'1oso concertado ·entre sar.gentos. Attr~buia-se-me a pre· 
silderucia de uma ou mais reun1ões h avidas em v ar.ios p01ntos dus s ub-
urb10.s desta !Capital. V. Ex. fs.r-me-ha justiça de a.creditar que, •ver-
dadeiro .facto, eu assumiria .Lntei·ra a r~sponsa'b11ldade do meu procedi-
mento, aoarre1Jando com aJs :consequen cias delle deco~·rentoo; tem sido 
.sempre essa a miruha ina lter .mvel co.n.<iulc.ta. Menürosa , por'é1n, a i•n-
<torm.ação, em contraJste com a minha altitude na im1prensa e no .<:."on-
gresso, t enho o maximo ~mpenho e m vel-a esclarecida e V. Ex . .po-
deria propor-cionar~me os meios de fazel-o, ,providenciando no sent!d.o 
de ser eu acareu.do com o informante . !Perante a \Nação, de que sou 
representante, quero responder pelo que !faço e não pelo •que me 
queiram attribuir. Certo de que V . E'x:. não se ·recusará a concorrer 
,para .que se esclaireça a verdade, antecilpadame:nt e agradeço. De Vossa 
Ex., admiradDlr abrigado. - Vicente Piragibe." 

O ,marecfüal Caetano de Faria, mi'litar dos mats respeita.veis, .hoje presi-
dente do Supremo Tr~bunal Militar, respondeu-me nos seguintes termos: 

"®xmo. Sr . Dr. Vicente Pkag1be - íReceba V. Ex. meus' cum-
iprlmentos. Recebi com grande ,PTazer a sua carta a qual me .trouxe 
a :grata certeza de que não tinha fundamento o boato que correu de 
1haver V. Ex. assistido a r euniões de sargentos ·Para fins subversiv·os 
da ordem publica. E ste boato, aliás, nã·o estrt. conftrma:do pelos de-
poimentlos tomados até agora no 'inqueri to pO<Jicia l militar; não lha, 
por tamo, razão .paI\.'L urna acareação, qu e ,aliás, não .ordenaria 
rr>elo valor que ligo á categor:i.ca declaração de V. Ex. de quem me 
:subscrevo creado e .patr!cio. - José Caetano ãe Farf,a • ., 

Sr. Pcresidel).rte, s t tudo quanto o ge·neral A:bi!io de Noronha conta ness" 
llvr.o é baseado n a verdade, como esse facto que acabo de desmentir ... 

o SR. ANTONIO CARLOS: - C'aba;Jmente . 
O SR. VIOEJNTEJ PIRAGIBEJ: - ..• S. Ex. :pode·r1a •ter dado outro .nome, que 

seria : "Narrando a mentirá;' ou "'Fantasiando_ a verdade ". (Muito bem; m/i'.u-
to bem). 

O Sr. Bernar.des Sobrinho <vara uma ea:vlicaçiio v essoa.l): - St·. Presi-
denfo, a,cabo de ouv.ir com a a tten ção. que me m erecem 1neus i!Lustres co1-
1egas, xepi-esentarutes do Rio Grande do ISul, o's discmrsos prolfe-ridos nest a 
Casa, em respeito á dolo.rosa situação que wt:Tavessa o paiz. 

Teruho, S;r. Presidente, pelo Rio Grande do 1Sul uma admiração que, ã8 
vezes, me traz duvidas sobre a justiça com que devo encarar to<l'o8 os E1<1tados 
da. Federação, porque, quer atravê's de sua historia , quer de suas tra.d!cçõee, 
quer do ·modo po.rque o Rio Grande do •Sul se tem portado perante a Nação, 
não posso deixar de reconhecer 1que sobre elle tem pesado uma grande messe 
de sacrifícios , q·ue são outros tantos t!tulos de ore.dito e gtt"atldão 1Para 'º povo 
braslleiro. 

P or isso mesmo, que vejo o gaúcho, t a l o comprehendo - a alm a tem-
perada na temeraria lu.ta da v ida do ser.tão, onde a cada p asso, sõ, e lle 
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de.safia a morte, ora correndo pelos carrascaes pontilhados de abysmos, ora 
duminando o potrn indomavel e ibravio - por isso mesmo que o vejo so.b o 
sol, sob a cfuuva, em um trabalho insano, sem que o corpo se abata ao fri u 
minuano, na_ paz e claridade de suas cochil:has e de seus campos, não o quero 
afastado da posição que na historia lhe compete; não o quero diminuiilo na 
sua acção perante as graves responsabilidades, que as 'tradicçoos lhe impõem, 
continue a manter em relação á União . 

Não per.gunto, 'Sr. !Presidente, se ha estado de sitio; se dentro dell l1, as 
libei'<'lades são ou não coartadas ; se a um Deputado assiste o direito de, pe-
rante o Parlamento, procurar erufNl!quecer a acção do Executi•ro, se pode o 
Congresso examinar a acção deste poder antes de suspender a medida extra-
crdinaria que at•hou imprescindivel. Pergunto apenas, Sr. Presidente, e Isto 
é que me 'hão de responder os p regoeiros e sectarios da amnistia: si a revolu-
ção esuá em ordem do dia, si ella se acha ainda em estado permanente. 

O SR. AooLPHO EEJRGAMINI: - E' bom não formular as perguntas'. 
O Sn. !BERNARDES SoB1uNno: - Faria ·bein em formulai-as, po'!'que eom 

a resposta á ultima estariam respondidas as primeiras. 
Desde o momento em que a revolução está em ordem do dia, de.sde que 

estã em estado "Permanente, a concessã0 da amnistia seria a capttulação ca 
lei perante o crime, dea nte dos canhões, das forças a rmadas; seria, emfim, 
a dlmin uiçã.o do poder cons tituido. 

l() 'SR. WENCESLÁO ESCOBAR: - Não foi assim em 183íi, 189·3, em 1910 . 
O SR. AooLPHo BERGAMINI: - Seria assim por uma .compa:ehensão muito 

e8treita . 
O SR. WEJNCEJSLAO JfsCOBAR: - Es treitissima . 
O SR. BERNARDES .SOBRINHO: - VV. IDEx. vêem muito bem como se repe-

tG'In os casos revolucio:p.arios em nosso paiz; elles não 11e t eria m dado si não 
fosse concedida a amnistia, com tanto açodamento . 

O SR. .ADOLPHo BEROAMINI: - .Elles se repetem com muito maior frequen-
cia quando não se dá amrnistia. 

O SR. ;BERNARDES SQBRINHO: - Não se pôde confundir, Sr, Presiclente, a 
guerra d a Independen<;ia dos E stados Unidos, em que os filhos dess.e paiz 
se bateram durante de-.: annos, para lLbertar-se do jugo da metro,pole, com a 
guerra de Cecessão em que Lin·coln defendeu, durante cinco amnos seguidos, 
a integridade, a liberdape, o respeito e moralidade da lei. (Apoia.dos.) 

Posso dizer, que, cqmo o grande estadista a mericano o Presidente Art1mt 
Bernardes, no documento político de 15 de novembro, dava a mesma resposta 
aos que lhe fizeram arguições identioas. Lincoln, comlbati.do pelos adversa-
rias da lei, dizia: Patrjcios descontentes! Es1:Já nas vossas mãos e não nas 
minhas o grave pro'blema d a guerra civil. cessará a luta, si cessarem vossas 
ag.gressões . 

o SR. ANTONIO CARLpS: - Apoiado; o símile é perfeito. 
O SR. BERNARDES SO;BRINHO: - Não cessam as aggressões: estas são re-

p etidas todos os dias ij.té rubuso e desrespeito á autoridade, em relação ao 
direito privado; so'bre a 'historia e o direito .publico, desce o rolo compressor 
da revolução . Todos os dias, pregam-se os meritos e as conquistas da revo-
lução e é em nome das armas voltadas contra a !Republica que se vem pedir 
a amnistia ao Governo pa .União. 

O SR. WEJNCESLÁO E~COB'AR: - 'São Iouvaminhas ao Govern .,. 
o SR. BERNARDES SO;BRINHO: - IE' isto o que se vê, Sr. Presidente. Aull-

cos nos chamam, a nós, d efen sores· da Hberdade legal. . . 
Não córo de ·cortej:;tr a lei, recuso cortejar a demencia r·evo.ludonaria. 

E essa palavra, tão dura mente arguida contra nós, serve ao mesmo t empo 
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de peso e contrapeso ·na mesmi.ssima 'balanç;a em que se hão de pesar as 
nossais a,cções, para juízo da posteridade. 

O SR . .ADoLPI~o BER.GAMLNI: - V. ·Ex. não é a posteridade para jul.g11r a 
nossa acção. 

O SR. BlllRNAIIDES SOBRINHO : - Si eu fosse a posteridaide não era parte. 
Não se pôde ser juiz e parte ao mesmo tempo. O nobre Deputado está con-
fundindo principios rudimentares de direito. 

O SR. ADor,puo BinRGAMINI: - V. Ex. é .quem co'llfunde; .quer antecipu.r 
o julgamento, quando e.stá contendendo comnosco. VV. EEx. querem tam~ 
bem usurpar o direito de julgamento? 

o SR. BERNARDES 1SOHRINHO: - Não se pôde, Sr. Presidente, comparar :."6 
revoluções do continente americano, que saccud.iram o jugo bespanhol e da 
I•'rança, com esses movimentos sediciosos que arruinaram e anniquillaram o 
Mexico, com duzentas e tantas revoluções, e ·fizeram com que a sua popul<.1. .. 
ção, no ultimo quartel do •Seculo passado, se estabilizas1:1e em 13 e 14 milhõe:; 
de baibitantes, emquanto os Estados Unidos chegavam a 70 e 80 milhões, 
perdendo a,quelle paiz grande parte de seu territorio . . . 

Não se pôde, como fez o meu illustre collega, Sr. Adolpho Bergamlnl, 
lt •quem muito preso e considero, apezar de ser profundamente contrariei ás 
sua.s- doutrinas, com.parar com a r evolução franc'eza, cujos .pioneiros procura-
vam mudar a sédê, do poder real para o poder popular, ·com os movimentu11 
revolucionarios ... 

O SR. ADoLPnl() BERiGAMI'NI: - T emos pontos de contacto, muito intimos. 
O SR. BERNARDES SOBRINHO: - . .. e sediciosos que procuram o atrazo e n 

diminuição das Republicas em toda a Amer!ca latina. 
O SR ANTONIO CARLos: - E' comparar uma mos·ca com um elep·bante. 
O SR. BERNARDES SOBRINHO: - No movimento de 89, os responsaveis pelo 

regímen, os inesmos que no Parlamento g1ritavam "Viva a Republica", oomo 
aconteceu a Alvim, tiveram o cuidado de separar a questão militar da ques-
tão da. Republica, tanto que, agitado o assumpto por Pelotas, no Senadri, 
respondido por Cotegipe, só depois de uma indicação do Parlamento, que re· 
solveu a questão militar, é que es:boç;ou a questão·. da Repu'b!ica, pois que 
o Brasil era o unlco paiz do continente que mantinha o systema tradicional 
das dynastias. 

ú SR. PLINIO CASADO: - Julio de CastiJ.hos dizia que a questão militar íol 
a sementeira da Republica. 

O SR. WENClllSLÁO l!JscOBAR: - Ninguem pôde negar isso. 
o SR. BERNARDES SOBRINHO: - Diz o nobre Deputado que a questão mm-

lar foi a sementeira da Republica; foi, ma-s a questão militar, ainda quandl.l 
vivia sómente de sua força e viveu trinta amnos, n ão teve poder para der-
rnbar a Monarc.hia. 

:Só teve depois que se alistou lá 'bandeira v!ctoriosa da !Republlcu. 
Todas as revoluç;ões teem um fim: mudar instituições peiores !JOr !nsu-

tuições mel'hores. 
O SR. WElNCEJSLÁO EsCOBAR: - Nem sempre. 
O HR. AooLPUO B:ElRGAMINI: - .Sempre que são victoriosa;s, ·Pois qu~ a bJ:;-

toria dos vencidos é contada pelos vencedores. 
O SR. BERNAIIDES l::lOBRINHO: - Ora, Sr. 'Presidente, não é um duelo qut;i 

se trava entre homens que estão no governo e homens· que estão fóra do 
15ü verno, mas entre homens que estão !l'óra da lei e homens que estão den-
tro d<L lei. 

o BR. ANTONIO (.;ARLOS: - Apotatlo .. 
O SR. BmnNA.RDElS :SOBRINHO: - A amnistia queremol-..i. 1ws outro·::., mas 



- 284 

nos termos em que esta consignada no manifesto do •S<r. Presidente da R~
publica. 

u ~R. ·wEJNCESúÁO ESCOBAR: Com arrependimento; é uma doutrina ori-
ginal. 

O SR. A.DoLPHO J3ERGAMINI: - Ahi a amnistia é um instituto humilhan-
te, V . . Ex. esquece, não é preciso dar um passeio ·pela America do Nont>, 
pelo· Mexico e outros logares, olhemos para a nossa propria casa . V. Ex. n[w 
esqueça a a11rnlstia concedldR pelo LPresidente militar, Br. mareclhal Herme~. 

em favo1· de João Candido, e outros marinheiros em armas. Qual foi o fou-
<lamento'! 

o .SR. AUGUSTO DE LIMA: - Indigna e l:!Umilhante. 
O SR. ADOLPHO lBERGAMINI: - Não uma humil•haçã;o porque teve a pala-

''ra de '.Ruy Bar.bo.sa, e IRuy Barbosa seria incapaz de defender urna h,1-
milhaçao. 

() SR. BERNARDES SOBRINHO: - Não fujo a responder ao aparte com que 
!!Jrocura me interromper o nobre Deputado pelo Districto F ederal. Mas S. Ell. 
ê que deve cou:;Hterar as relações que existem entre o Governo e os reuel-
des. Temos tres aspectos distinctos: a guerra civi.J em que dentro do iEs'tado 
;;e st,~c!ona o corpo da Nação, e .por coexJ.stirem, em apparenc1a moral e r .uo-
peitavel, outros poderes em conf.Jtcto com o poder constituido, é r econhecida 
a qualidade de belligerantes aos que contendem. 

'l'emos ·as rebelliões, os levant es militares e os simples actos <Je indi.s· 
ciplma. 

O que se deu por occiasião do que •S. Ex. falla, foi um acto ae ln<iisc!-
pllrJU., de me11os respo{1sabilidaue, e ·tJ.Ue não t inha á sua f r ente um diri-
gente. 

-.... .A in.sulbordinação era .. apenas de mar inheiros \Sem responsabilidade 
p r opria ... 

o c::lR. ADOLPUO BER,GAMINI: - Tanto rpeior. 
O SR. BElRNAIIDElS 1SO~RINHO: - Tanto melhor. V . iEx. tem a lição do caso 

do Codigo Penal Mifüan;. 
O .SR. ADOLPno BJIDWAMINI: - Não era um crime político. 
O SR. GILBERTO AM;ADO: - S erá possivel que V. Ex. não 0comprehende 

que era muito melhor? E' absurdo. 
O SR. ADOLPHO BmR<l!AML"I: - A respons~bilidade é maior. 
O .SR. GILBERTO AM;UJO : - Era uma revolução de homens incultos, que 

n ão podiam ter malícia criminosa de movimento de r esponsaveis . 
O SR. AuGusro DE LIMA: - Aliás, essa smnistia foi a nnullada pela r e .. 

volta ela ilha das Cobqi.s. 
O SR. BIDRNARIDEJS S0'3J:INHO: - A responsabilidade é menor por.que o Co-

d!go Penal Militar da lVIariruha é oonstituido de disposições ex;cepcionaes aos 
casos especiaeq. dos crimes desta natureza, em que os navios são sempre ver-
dadeiras amura.das, nas quaes estão emparedados os cih efes das guarnições 
m ilitares que são· os cotnmandantes. 

Elles são os responsaveis perante o Presidente da Re.publica pelo que se 
passa naquelles navios. 

O acto de ini;!u'bordipação é pratlcaido c ontra o commandante. Esta é a 
caraoteristica da insubordinagão. A responsabilidade perante o poder publfco 
é do cbefe commanda ntEl da .guarnição. Não assim, neste caso, Sr . Presiden-
te, em que vemos a cad:+ ·pa sso romper no Brasil nova fonte de seclição. 

O BR. WENCElSLÁO EfSCORAR: - Nos Estados Unidos 'houve seis annol!f do 
amnJ.stlas consecutivas: uma em cada anno, e até duas em um anno . 
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O SR. BERNA.RDEJS SOBRINHO: - Não sei como V. Ex .. conta seis movimen-
tos sediciosos nos Estados Unidos; conheço dous ou ires apenas, que mere-
çam essa qualificação. 

o S'R. PLINIO CASADO: - Mas não é preciso citar os Estados Unidos; na 
J:i1rança, em toda a parte; é uma cousa rudimentar: concederam centenas 
de amnistia. 

o SR. BEJRNA.RDES .SOBRINHO: - Ora, Sr. Presidente, em taes condições é 
precü!O deixar <perfeHam~mte esclareoido que a amni-stia não cabé ao Exe-
cutivo; cabe ao Congresso. Nós aqui !havemos de decretai-a quando nos pa-
recer conveniente. 

Mas o que se quer com este pedido de amnistia eu sei. lIDssas revoluções 
que não teem programma ... Não teem. Que digo eu? Teem, eu reconheço ... 

O SR. WEJNCElSLÁO Esc<li!AR: - Não houve nenhum pedido de amnisiia. 
o SR. BElRNAJIDEJS SOBRINHO: - Chego lá onde V. Ex. quer. 
Teem um programma. Qual tem sido? Não houve uma voz que dissesse 

nóS" caminhamos para este ou a:quelle fim. Diz V. ·Ex. que ha uma razão 
jur ídica . A jurifüca é aquella que entende. com os effei>tos materiaes da re-
volução . Quaes são esses effeitos materiaes? O saque, a <pilhagem, a morte. 

O .SR. WElNCESLAo E 'SOOBAR: - Si V. Ex. 1fosse a tS. Paulo viria que hou-
va saque de ambas as partes tanto dos legalistas .como dos' revoltosos, sobre-
tudo dos legalistas, por pal'lte de determinadas mi!icdas estaduaes. (Não apoia-
dos. ) Estive lá. 

O SR. ADoLPILO BERGAM:INI: - Houve pilhagem, esta é a verdade, inexpli-
~a vel porque o Estado podia é devia .pagair as indemnizações. 

UM: SR. Dl!lPUTAOO: - O Estado não ,podia .pagar porque eram actos ge-
nu!nos de pilhagem. 

O SR. BElRNA.RDEJS SOBRINHO : - Sr. Presidente, estou dizendo que o qu'3 
vejo nesta r evolução é o lado material, esta feição material, porque a moral, 
a. polltica, procuro e não encontro. 

rQuem póde informar? Toda a ·revolução tem um idéal. 
O SR. LINDOLPHO CoLLOR: - A razão moral V. Ex. deve procurar no 

prup1·10 programma do Partid-o Federa lista, que é um <partido revolucionario. 
O Sn. ANTONIO CARLOS :>- V. Ex . .podia ;perguntar ao seu aparteante da 

esquerda qua l o objeotivo da revolução. 
O rSI<. ADOLPHO B.ElRGAM:INI: - E o orador podia convidar ao seu apartsan-

te da frente, mel'hor inf.ormado, .porique está nas espfueras do Governo -
1\ dizer á Nação os motivos por que este Governo está f6ra da lei, porque 
os soldados da legalida de exierceram a pilhagem em 1arga escala em, S. !Pau-
lo e outra.s localidades. 

O \SR. ANTONIO CARLOS: - ·Só tenho motivos para dize r que o Governo e8tá 
aentro da lei. 

O :SR. ADOLPHO J3.EJRGAM:INI: - Além do m·ais, como puibJi.car o programma 
dos r evoluciona rios? 

O SR. ANTONIO CARLOS: - V . Ex. o leria da .tribuna para constar do;. 
Annaes. 

O SR. ADoLPHO '.BElRGA'M:tNI: - Para não ser publicado, talvez. 
o SR. ANTONIO CARLOS: - Seria purblicado. 
O SR. LINDOLPHo CoLWR : - E' impossível que o nobre Deputado pelo 

Dlstricto Federal não conheça esse <programma. 
O SR. AnoLPUo BElRGAM:INI: - :Sou ·sympathico a qualquer aicto que reITT:i-

tua ao povo ·brasileiro um pouco ele liberdade, porque vejo, pTincipalmente 
no Districto Federal, as masmorras cheias de homens innocentes. O Sr. Eld-
1nundo Bittencourt •gravemente enfermo; os filhos elo professor José OiUcica 
na mlseria. Uns são presos por acções que lhe ,são atkibuidas pes·soalmente, 
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outros como refens, como .no caso do Dr. Góes. Mas ·todos por.que o Presi-
dente da RepubHca tem a vestcula biliar maior do que o cerebro e o C-O-
ra.ção. 

O SR. WEN~-O ESCOBAR: - Acabei de dizer que não teem progrwmma 
consag>rado pela consciencda nacional. 

O SR. LrNDOLPHo COLLOR: - Ainda bem; esse seu depo.imento é muito 
significativo. 

O SR. BERNARDES .SoBRINIIO: - Sei, •Sr. Presidente, que a razão por q ue 
os federalistas rio-grandenses estão nessa luta armada é o desejo de apear 
do poder o Sr. Borges de Medeiros ... 

o SR. LINDOLPHO COLLOR: - Aliás, são réincidentes. 
o SR. BERNARiDES SOBRINHO : - ... po1' qUe a Constituição do R!o Granda 

ni.Lo está feita nos moldes da Constituição Federal. 
Ora, Sr. Presidente, si a Constituição do ruo Grande do SuJ não estli 

nu~ liioldes da Constituição F·ederal, e si elles desejam derrubar o Sr. Bor-
i;;c:.s de Medeiros porque essa Constituição não está de accôrdo com o regl-
men constitucional do paiz, eu pergunto como se podem associar elle.s áquel-
w;:1 que procuram derrubar a Constituição da Repub[ica? 

O SR. LrN'DOLPHO COLLOR: - Isso mesmo eu perguntei •hontem aqul, em 
apan.,, e não me responderam. 

O SR. BEIRNARDES SOBRINHO: - Dos revolucdonarios do Rio Grande do Sul 
uao federalistas se.i sómente que ha uma irreverencia iconoclasta; que aquel-
ies pretendem derrubar instituições, sem S'iquer dizer ao po:vo, que no regl-
men demo.cratico é o verdadeiro soberano, o que vão adoptar em ·suilstl-
tu1ção. 

O SR. GILBERTO A*AJJO: Nem com o l:lupremo Tr~bunal F'edera1 esta.o 
sa tlS'ieitos. 

O SR. BERNAro>Es SOBRINHO: - Nem com o ,supremo Tribuna! estão con-
tentes; querem a quéda de todos os poderes. Não é sómente a quéda Jo 

. .Put.ler Executivo, é a qissolução do Congresso e do Supremo Tribunal. 
O SR. AUGUSTO DE :i:-rMA: - E' e.sse o programma dos revoltoslJS. 
O SR. AnoLPHO BEltGAMINI: - Porique já não se oonfia no Supremo 't'r!-

bu111.d. 
o SR. BERNARDES .$OBRINIIO: - E' :preciso, Sr. -Presidente, que o povo 

1>.iiba que os revolucionarios estão tecendo o desapparecimento do Supremo 
Tribunal, do Congresso e do Poder Execiutivo, isto é, estão traba lhando :para 
fmplant~r a anarchia neS'te pa1z, prescindem da opinião publica. Não a in-
formam sobre os seus intuitos si.quer em relação á liberdade, á segurança 
individual e á 1Jrnpriedade, que são a comhinação terna.ria que explica e jus-
tifica a e:xistencia sociiJ.l . 

Não sei que sentimento de amor .ás tradições, que respeito religioso ·PeiO 
ifM..Jsado, ·que reverencip. salutar devida .ág creações fundamentaes dos gran-
de s homens que .form~m sempre as brilhantes constellações dos paizes em 
Jlrogresso, possa, sob influxo de uma idéa de um momen.to de mão humor, 
<le inconstanC'ia, ou de · outro qúalquer movimento, cujo rythmo· não percebo, 
provocar para o paiz a quéda das instituiçõeg e a implantação da anarchia . 

O SR. WENCESLÁO E.:sooBAR: - Ninguem pôde dizer isso. 
O ·SR. BERNARDES SO.BRINHO: - Querem a quéda do poder. Pergunto: qual 

o Vuverno que vão assegurar ao paiz, porque obrigal-o a caminhar lás escu-
r a s, sem accender um pharol, sem rumo e sem esperança, aproando para a 
'lesgraça ã"té esboroar-i~e como uma náo s01bre as rochas, sem a mi<l'erieor - · 
ll1a de um luzeiro ..• 

O SR. ANTONIO CARj~os: - Talvez que as prisões se enc.hessem. 
O SR. BERNARDES S<J;BRINHo: - Todos lamentamos que as prisões estejam 
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-cheiais, ·oonsoan.te .o dieer do nobre Deputado pelo <Districto Federa!l, e o la-
mentamos ;profundamente. Acredite 'S. ®x. que não ha absolutamente nes.se 
sentimento .nen'huma gentileza; mas .tudo ê consequencia do verdadeko esta-
do de sitio, cuja índole o nobre Deputado tem teimado em não querer com-
prehender, 1sto ê, não ·confessar que o estado de siU.o ê comparado ao estado 
de necessidade .. . não ê só contra os rebeldes em armais, mas contra quantos 
offereçam perigos á estabilidade das instituiç·ões. 

o SR. A.DoLPHO BEROAM1NI: - Não a poiado. 
O SR. BERNARIDES SOBRINHO : - <Aconsellho então que S. Ex. leia, sobre o 

<issumpto, as explanações de Longihi. 
o 1SR. ANTONIO CARLOS: - Conviêm lêr. 
rO SR. ADOLPHO BEROAMINI : - Conviria que o nobre leaàer tambem lesse. 
O 'SR. BmRNARDES SOBRINHO : - O estado de necessidade obriga a acção do 

Governo não só contra os revoltosos, mas contra todos aquelles que possam 
a:ffectar iperigo á vida das instituições do p·aiz. E' ,principio geral que em. 
um confU.cto entre dous direitos 0°ppostos, deve o menor ser sacrificado ao 
maior. rO acto de necessidade, a inda que em contraste com outro direito sub-
jectivo, não ê menos legitimo, nem dá. loga.r a responsabiHdade. Vi.goram 
para o Estado os mesmos principio.S.; pôde-se .pois aflfirmar que no confilicto 
imposto 'pela necessidade, o direi.to pU'blico prevalece sobre o d•ireito privado. 
O Legislativo intervém .paira indagar si o Governo agiu realmente por neees.-
sidade, e s6 no limite da necessidade, ou para declarar 1neflficacia ao pro•co-
dimento com desconhecer-lhe a existencia da condição que poderia leglti-
ma'l-o. 'Por isso mesmo, é que a tão extraordinaria medida do S'itio só pôde 
ser autorizada ou /homologada pelo Congresso. 

A amnistia, Sr. Presidente, está! bem ··c laro que a deseja o Sr. Presidente 
da Repwblica; mas ,S. Ear. deseja uma amnistia que não diminua a estatura 
do Brasil perante a vida internacional. (Muito bem.) A amnistia, deseja-a 
o Presidente da Republica, mas não dando a eJGh1bição, o espectaculo de um 
!Paiz que não sabe ,sequer policiar o seu territorio. A amnistia, deseja-a o 
.Sr . Presidente da Repu!biica, e a decretará o Congresso quaindo bem enter,-· 
der, depois de suf.focados os mov:imento,s revolucionatios, ique cada coração 
<J.e brasileiro, principalmente daquelles que vivem do culto desvelado pela 
lei, não poderia ver com satiS'fação e goso, voltada a .tranquillidade ao .paiz, 
r1ermanecer em carcere bra;sileiros tra-nsviados das regras e dos deveres do 
direito. 

lHa ·um ponto em que estamos de 'âcaôrdo, eu e o nobre Deputado pelo 
Rio Grande do Sul; é que não considero .covardia o acto praticado pelos 
ma.rinheiros e officiaes .que le.varam um dos nossos navios de guerra a té M 
!l!guas uruguayas, não considero, porique tenho de me cingir ás disposições 
das leis escrip.tias, que nós m esmos• elaboramos e votamos, que consideram 
aggravantes do crime de deserção, .porque no ar.t. 316 do Cofügo /Penal Mili-
tar Já estão perfeitamente declaradas as duas condições caraoteristicas que 
aggravam a deserção, a conducção do navio para .porto estrangeiro e veri-
ficar-SEI em porto estra;ngeiro . 

Vê V. E:x., Sr. Prestdente, que os crimes se aggravam cada vez mais, 
de dia para dia, e quando a inda se levantam contra nôs as armas, em uma 
attitude de revolta e ameaçadora da lei e conspur·cando os principios basicos 
da nossa nacionalidade, não seria nessas aondições que o Governo, e sern 
que sequer parüsse de lá o ped1·do, concedesse am,nistia a esses revolu.cio-
·narios. 

O SR. WElNOEJsLAo 1IDsCOBAR: r-- V. Ex. está se dirigindo a mim? (Riso.) 
O SR. BERNARIOES .SOBRINHO: - E' isso exac.tamente que quero esclarecer 

;perante a Gamara, .Sr. Presidente, perante o ·proprio representante do !Rio 
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Crainde do 'Sul, Sr. Wencesltáo Escobar. Acho que S. •Ex. não q,uereria ver 
o seu paiz diminuido perante o estrangeiro., com a con<!essão de uma amnL\1-
tia revoltante. 

O !SR. WElNCEJSLÁO ESCOBAR: - Revoltante, não. A amnistia é sempre um 
neto de grandeza d'alma. 

O SR. BIDRNARIDEls •SOBRINIIO : - A aapitulaçáo <1e um governo perante o 
elemento gedicioso, isso, senhores, não é lbel!o que se passe em uma ten-a 
lbafejada por um pavilhão que nunca foi <!onspur<!ado quer nas :guerras com 
o estrangeiro, quer nas rebelliões internas. Não póde a lei silenci'ar so.bre 
crimes passados quando clama a inda contra crimes presentes. 

O SR. WrnNCESLÁO Escoa~: - Is.so é lfantazia de V, <Ex. Ningu·em van 
dizer _que o Governo vá <!apitular. Elle está em plano superior e não póde 
capitular . 

v .8R. JO.Ã.Q :SANTOS: - Não J:J.a revoluclonario que não precise · se penl-
tencaar para obter amnistia. 

O SR. WENcrnsr.Ao [EJscoB.AR: - Isso é doutrina de ToTquemada. 
O SR . .J-oÃo SANTOS: - V. Ex. está defendendo a amnistia porque º" 

seus correligionarios pedem. V. Ex. é o representante natural delles. Já o 
declarou -pela im·prensa e pe.Ja tr1buna. 

O_ ·8R. BEJRNARDEs SoBRINIIO: - O arrependimento a que se refere o Sr. 
Presidente da Republi<!a, em documento offi•cià.:1, não é o arrependimento de 
orúem subjectlva . .S. Ex. não podla desejar rque Intimamente qualquer re"o-
lucionario estivesse arre:1>endido do que •houve.si'le feito. 

Podem contlnuar s r m arrependimento de se terem insubordinado cont rl\ 
o Governo. O que ·o Sr1. IP residente da Republica quer é o conceito classico, 
isto é, que demonstrem .por aclf:os decisivos e inequivo-cos que estão dispostoa 
a obedecer á lei, que .S. Ex. eS'tJá ad.stricto a fazer cumprir em todo o t er-
r itorio ibrasilelro . 

O SR. ADOLPHo BER.GAMINr: - A verdadefia áutoridade não prectsa ser 
reconhecida: impõe-se. 

O .SR. ANTO'Nro CARr,os : ,__ E' o que está acontecendo. 
o SR. BrnRNAR'DEJS .SOBRINHO: - Agora, o que o Sr. Presidente da R epu-

blica não pôde é se de jxar enganar, iJ:lufür, como um · inexperiente politi<!O; 
o que nãO' póde é, atte11dendo ã:s im•posiçõ'es do momento, conceder impen.sa., 
damente a amn1-stia, .PFLra •que, enfraquecida a sua autoridade perante x. 
Na.ç!í.o, visse, nessa mesma amnistia, ·o deoreto de seu suicidlo 1Pol1tl<Xl, 1t 
derrocada do pode·r con,stltuido no Brasil. 

o SR. ANTONIO CARI,Os : - Apoiado. 

10 SR. BEJRNAru>EJS 'SOBjUNHo: - E é por isso, é .po!'lque bem distinguem qua 
se p6de conceder a amµis.tia .com o fim de oongraçar e apaziguar O·S bra-
sllelros: e se pode conceber essa medida para assegurar o exlto das tyran-
n~ domesticas a que me referi, rque a reclamam . E' esta a d1f!ferença. ~ 
não pode <ha ver maior cqnfiança para os revolucionarias em q u e a noss·a atti-
tude sem sempre de ll:Jenign1dade e de oongraçamento do que no amor em 
que todos devemos cult11ar a lei, e do .grande arrhelo que sempre temos [para; 
que .Sobre o 'paiz desça l.\m 1brufejo de paz completa, dentro do .qua l .possa pro·-
s eguir o Governo na eJl:ecução do .programma a ,que está adstrkto e para 
o qual confia e conta cqm os applausos unanimes e geraes da Nação. sendo 
rprova que contra elia qs revoluclonarlos não teem tido até hoje elemento-a 
de combate sérios, a não ser pelo ãs.pecto de reacção política -que os incom-
moda e irrita . (MUito bem; miiito bem. o orador ~ wvamente cumpri-
mentado.) 



289 :-

O Sr. Azevedo Lima:· (vara wnia expZoação pesso{l,Z) - Pela primeira voo 
outro dia, Sr . .Président.i, i'J!epois de 315 annos de desregramentos republicanos, 
lembrou-se o senhor provisorio destas desgovernadas te,rras de dar to'dos osl 

·matadores de festividade offici:al á celebração ·da data amntversaria da sedi-
ção militar, que despejou, sem commoções nem sobi,esaltos, do .Paço de São 
Ohristowi.m, o mais apathi.ce· e descuidoso dos 1soberanos ·constitucionaes. 

Como si já não basoossem as ve1h:as salvas e luminarias da· p;ragmatica, 
palla que se '<iesvanec.esse no pwo desilludid.o a suspeita de que se não rege 
ma.is pelos codigo·s ;repubUcanos, de!'r.amou-se e~ 'cartazes, pelas paredes, a 
prosa chilra do Gove·rno, a desata,r-se em borbotões de descompostrnra, para 
maior exemp1o e edificação dos inc.r·edu1os. 

Nesse mesmo dia , sob o titulo aborrecido: "A palavra da Nação ", deu á 
t.aramela, em .estylo claudicante, o linguajar dos gOJVerrua;dores, d'orcejando por 
abafax o des-oontentamento de nossa gente, com um supremo appello á sua 
resignação e conformidade patriotica. 

Reunidos nesta sala os am.igos com .que c e1nta -o Govern-o no Congresso 
Nacional, soltaram tambem o verbo incendido de enthusiasmo civico, não sõ 
para se c-0mprometter.eun a rehabi11tar os fõros do regimen, que lhes retribue, 
pontualmente, em subsidio, o patriotismo intermittente, ma,s ainda para fulmi-
narem seu anathema contra o·s bresileir-os "soi-disant" desnaturados que dis-
crepam das normas do patriotismo officfa.l. 

Direito assiste ao governismo omnipotente para am::i.k'Jçoar em lingua 
mais ·ou meno.s .tr-opicante as li<beroaid'es da op·posrição, a seu avi,so, impeniten-
te e impatriotica. 

E' que ohegou agar.a a autoridade presi-dencial ao- zeni.th do seu pc>der. 
Um pouc-0 mais oo deante , a a,}guns espiritos ainda não de todos fascinaidos 
pelo i;>restigio go-vernamimtal, a impro'p'I'iedaJd'e VO'C8Jbular do manifesto á Na-

' ção, tresuamte de indignação e .de -odio, afigurar-se-ha. com.o uma peça supi-
namente infeliz, mais feita, talvez, para ampliar ·a desconfi'ança ge:ral do que 
para restabelecer no animo do.s governados a fé que Ilhes deve inspirar a se-
renidade dos governantes. O tempo, igualmente, ·em breve nos dirá si 'é me-
lhor remedio, para as grandes crises poiiUcas, inv·ocar a aut-0ridade o regimen 
da tolenranc.ia -ou d esmanda:r-se -0 p c<der em incontinencia lingual. 

!Para os politicos de visão larga, nã-0 é difficil 1desde já -comprehender quê 
não vae dar á ·paz outro caminho mais curto e ·complanaido do q.ue o da sere-
nidade e da indulgencia. Pois haverá ahi quem duvide? Haverá ahi intelligen-

. eia tão 01bliterada, te•imosia tão empedernida, paixão tão intransigente, ce-
gueira tão céga, que afinal se não desanntwie, que não aifrouxe, que não ceda, 
que se não reduza, que se não •convenç·a, que não enxe:rgue em face da lição 
radiante de todos 0 s paiz·es e de todas as épocas, em face dos p.r.oprios exem-
plos nume,rosissimqs que ·nos ministra a ·historia patria? 

Longe vae o seculo de Mac'hiavel, em que o a'ltdacioso !flo.rentino ensinava 
a Lourenç-o, -o magnifico, que, para manter o Este.do ,não vacillasse em ope-
rar contra a fé, contra a caridade, contra a numan:Lãaid.e e contra a reUgião" 
Em uma época em que se vae .tornando anachronismo o a·egimen aipenas secular 
àa liberdade e fraternidade plantado pelos a utores da grande revolução, seria 
havido na conta de dementado quem de!ibf'rasse restabelecer o imperio da for-
ça, sob Q• influx"O da violencia. 

lJá agora, vae aspirando a uma lilberidfa.de mais an1Jpla do que a das de-
mocracias parlamentares ·a sociedade desensof!rida da Europ·a, s o·bre a qual 
conver g·e a cultura de civilização miHenaJr. Lmmo, e louco· varrido, seriai quem, 
.no seio de uma nacionalidade latina e aro01rC1Sa, em época. de fortes reinwdi-
cações sociaes, intentasse r.etrogr.aidmr ao governo da força 'obstinada, que' 
géra a 1'0bel11ão e oonduz á a.narchia. 
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Hoje, quand-0, oom-0 fragil velharia, estremece e desaba o tradicional li-
beralismo das verdad.ei<ras demc.craictas, em contacto com as norvas idéas so-
ciaes e revolucl-0narias, não paissar.ia de um faruüico inferior o e.staidista, que, 
parUndo do parlamenta.:r·ismü, se :liizesse na volta do dies'Pol!i:smo !e1Udal. 

E' pQmto tambem pacifico que, si .a força não vinga, menos aJinda vingarão, 
em bem da paz definitiva, os processos dJe contaminação moral, -0s tristes pro-
c.essos .a que ~~correm os ~·egimens dissolutos, e. que Ramos :Mejia deu 0 nome· 
de "tyrannias plutO'cratas" - a co;rrupção, o suborno, a rvenalidade e a -peita. 

Quando ainda .cCJ'nrfiava na possibihdade de um govermo ati:!:ado e perspi-
caz - que, aig.ora, a})Ós quatro longos mezes de desil1usões, mão con!fio nada -

a1unca imaginei que se alaistre.ssem c om tamanha impetuosida;de a espionagem 
e a delação, de que viveun, ein todas as olasse,s, 1ndividuos de ambos os sexos 
d egradaJdos até á abjecção de receberem, em troca da telonia, a gorgeta da 
policia . 

Si, em v·wde.de, algum esforço r eal fez -o S.r. Bernardes pela felicidade do 
;povo, que monta esse esforço quando sabem-0s que, seja pelais commoções in-
testinas, oriundas de sua incomparavel incapacidade política, seja pela m.isera 
e a'Ilarch1ica situação 'financeira do paiz, se:já'. pelo jor.ro ininterrupto de papel-
moeda, seja 1pela C!rescente desorganização do traibalho, foi no biennio !findo do 
seu governo que ascendeu ao pinaculo a carestia da vida, contra a qual, em 
vão, clamam, bradam, ldeblatera·m, esbravejam, ,v-0c:LferaJm, bra;cejam e esper-
n eiam todo o proletariad,o, todo o commerdo, todas as cla~ses prod.uc'loras to-
dos os homens do trabalho, todo funccionalismo, todas as f·amilias, toda gente? 

Quan'do, onde e como ampliou o actual Presidente os serviços do Depar· 
tam.ento da ISau!d.e Pt~bUca? Não ha um mez, partiu da Camara paTa a outra 
casa do Congresso o prç·al11ento do Interior e .todos os [[)eputa:dos se ITembram 
ainda º· que se seguiµ, a instancias do Governo, com cõ~·tes, reducções e sup-
pressões consideravei;i das verbas destinald·as ao custeio dos mais importantes 
serviços 'd.essa repartição . E chama-se a isso .p1J:ovic1enciar para o deo.envol-
vimento dos serviços sanitari.os . .. 

Quaes as unidades de ·que foi enriquecida a nossa Marinha de Guerra, se-
gundo o a!foito dizer do manifesto á Nação? A,pontem-n'as; enumerem-n'as. 
Eu, ·por mim, affin:mq que, ;pelo menos, de •wrn navi·o iilO.S <lesfizerrnos . .O 'Velho 
encou.raçalio Deodoro que não se.i todavi.a si ere. ain<la prestadio ou nãio, j<l 
não pertence a 0 num~r-0 das uni.da<les de nossa frota de guerra, vendido qu~ 
foi, por i'ntermediarios felizes, á Republica do Mexico. 

Em. que ·consistiríJ.IIIl 1os secretos melhoramentos <le que 0 Presidente dl~ 

haver dota:do a nossa, frota mercante? Ahi estão, no poço, par·alysados, ava-
riados, immoveis, ou fl-rraistando-se pe:as costas do Brasil, sujos, morosos, sem 
passageiros, os gar.bosos navios ·ex-allem.ães, que, no começo do seu governo, 
faztam regularmente a carreira transatlantica e proporcionavam transporte á3 
mercadorias que hoje s.e accwn:ulam e se retardam nos portos die embaTquG. 
Não h a memoria de mais lamentavel desorganização do que a de que soffre 
presentemente o Lloyp. (BrasHeiiiro ~ E, sem embargo della, a aA'oiteza da pala. 
vra offic.ial refere-se ao aperfeiçoamento de nossa marinha mer·ee.nte ... 

"() SR . NICANOR NASCIMENTO: - A r enda dü Lloyd augmentou extraior('!I· 
nariamente e -0s servigos todos m elhoram . Demonstrarei isso oom documento~ 
1rrecusav·eis. 

O SR . FRANCISOo iPmx;oro : - O orador ap·enas <liz palavras, palavras .. . 
O .SR. AzlilVElDo LI:MA : - Não ha memoria <le mais lament.avel desOII'ganl· 

-mçã-0 ... 
O .SR. NICANoR 1N4scIMEJNro: - Nunca esteve tão bem ·organizado. 
O Si;. , A~C't'llTO DE ,LIMA: - Está se reorganizando. 
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O SR. RIAUL 'S'A: ~ O Sr. Cantuada oé dos mellhores a.d'minis.tradores que 
têm passado pelo Lloyd . 

o 1SR. LINDOLPHO PEJSSÕA: - E' o juizo que •Semp11:1e· se ifez . . 
O SR. A.z:EJVJDno LIMA: - Essa opinião VV. EExs. tel-a-hlam ouvido aqut 

na Carnara ; não, !J.)orêm, entre os reyresentantes do· commercio, entre os ne-. 
gociantes que vivem a trafegar de norte a sul do Brasil, entre os passagelroi. 
que não 'louvam o cond'orto das n aives do Lloyd, e, afina,], entre os exportado-
res que vêem seus generos deteriorarem-se nos !J.)Ortos .de embarque.' 

O •SR. NIC'ANOR NASClM'.BINTO: - A documentaçã.o n ão está nas palavrM, 
mas no ·augmento das rendas daquella em!J.)reza. 

O SR. LINOOLPHb PESSOA: - Só tenho ouvido boas referencias qua.n_to a 
esse administrador . 

O SR. AzEVEDo LIMA: - A famosa tTanquillida de !J.)Ol!tlca dos Estados, a 
que a1lude a proclamação, .não é outra, certa.mente, sinão ·a que resultou de, 
assalto, manii imiZitari, ao governo legitimo de varias circumscripções da Repu· 
blica. E' a que culminou, ha pouco na tre menda revolução· militar do Rl~ 
Grande do Sul, onde borbota o sangue .generoso dos nossos imãos em prol da 
redempção politica n a queHa :região do territori0 nacional. Afinal, onde estãl'l 
os vesügios da acção do Sr. '.Bernardes? Em n enhuma parte. 

A benemer€1Ilcia do Hresidente da Republica é, precisamente, como aquel-
Jas "flores e acclamações populares" , que disse -haver r ecebido n o dia, pa~ 
sempre memoravel, em que entrou as portas do. Cattete; t aes flo·res nunca exis-
tiram sinão na fertil, m ais infiel imaginação de S. E x . 

. p ara r ·espontler aos acr1mon1osos conce itos, que exarou sobre a a.tt!tut'tei 
~os militares revoluci·onarios a citada proc.lamaçã0 , de 15 do corrente, cedo a 
palavra a 54 officiaes do Exercito - se is generaes, um coronel, dous tenentes-. 
coroneis, quatro majores, quatro capitães e os demais tenentes, que do fundco 
dos ergastulos me endereçaram uma longa, eJ.oqt1enti ssima e patriotica missi• 
va, na qual um dos mais expJ:"essivos · t rechos é assim co:ncebido: 

"lPerguntam de :si ipara s i, de quando em quando, os membros do 
uctua l Governo: a que aspiram os rev·Qluctonarlos·? 

Respondemos-fües: aspiramos, .como a Nação em peso, á inst!tul• 
ção em nosso IJaiz de uma politica ·ele p r ogresso e de liberdades, quê 
cui'de, J'.'€almente, do bem n acional, e não de interesses subalternos . 
Aspiram·o.s a uma política que, incremelitaindo a la voura, auxHianclo ~ 
indus·trias e fa,c!lltando os meios de transporte, dote o Brasil de Mil.· 
rlnha e de Exercito, embora pequ enos, mas efficie ntes, para a defesll. 
das nossas riquezas. Aspiramos a uma política que, cumprindo a no~

sa. Jiberalissima 'constituição·, respeite os direitos políticos dos cida-
dãos e ~ão lhes cerceie, de todos 0:,1 ·modos e por t odos os meios., a 
escolha de seus candidatos aos div·ersos poste s da repTesenta ção, po-
pular . Aspiramos a uma poUtica que não persiga •os Estados que dei-
:x,aram de votar nos escolhidos das Oonvenções, como .occorreu no Es-
tado do Rio, onde um presidente já eleito, e mpossado e garaHtido p'lr· 
11auea.s-corp·us do mais alto tribunal da Republica, foi substitul:d•v, C01"'1\ 
m<e~uizo de conhecidos e sagrados preceitos da nossa lei-mate·r; comt· 
.'l. conlH:eu no RiC' Grand<> do .Sul, onde as a.ntipat'hias do govel"n'l c~n~ 
tral contra o Sr. Borges de Medeiros geraram uma revolução que 
reg·ou, com sangue preci•:rn'l, por longios mez.es, as coxHhas e cain')inas 
(la 'J"enE>rosa t erra de Julio de Cast!Jhos: como succedeu na Bahlu, 
onde fo i decret ada e r ·ealizada uma interven ção es·candalosa; c omo, fi-
nalmente, se passou :no1 Districto F ederal, -onde o candidato do povo, 
bom ou mão - não cabia a nenhuma autoridade sentenciar na e1'-
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pecie - apeza r de t er obtido mais de dous terços dos votos totaea, fot 
depurado e ·expulso do ioongresso, oom 0 indesejavel. Aspiramos a uma 
politica que não leve a sua intolerancia e <I"esentimento contra as º!'' 
posições a o ponto de deixar o pa iz na situação sui-g'eneris de possu:r 
um g overno a poia do por a.sse1nbléas integraes, onde as a:·aras e hon-
1·osas ex•cepções só serve1n para confirmar a reg ra ge1'al da incondl-
cfona.liclade . Aspira mos a uma política que, se um dia delibera.r Jegla· 
lar s.abre a imprensa, para prohibir os abusos da linguagem contra as 
a utoridad·es c onstituidas, seja ·a pri:melra a dar 0 exemplo ae cumpri-
mento á ~ei, n ã o consentinc1o que os jornaes governistas of.fenlia!n, 
com termos de baixo jaez, üs ·adve·rsarios da situação dominante . As··· 
p.tra.nios por derradeiro, a uma p·Qlitica .que não !Ilecessite, pa1·a go-
vernar, das t Pevas do sitio perenne, dentro das quaes sQ occultam QS 

malfeitores da Re publica. 
Taes são os anhelos que, em tO'dos estes ·annos de. "Republ!c:i. 

promettida e sempre ·adiada ", têm sido sopitados nos cO!raçõ <~ bra•l · 
leir.os, qu e almejam v êr a pa.tria livre dos que "absorveram a perso-
nal1dad e c.allectiva. e sã o deHa senhores, como o t u tor o é fo.; me11.,,. 
ires, .que rege, ·ou. e zaga! do gado, que ap·ar,roenta", como sentenctoL\ 
Ruy Bar!.>rJsa. 

Dis::e o Sr. lPres i·dente, em um dos trechos da oração aos moço3 
aicademic.os, em fins de Julho, que "as partes interessadas não poaem 
julgar as :proprias causas". E' uma verdad·e conhecidissima e um in· 
discutível principio de Direito . Estará, porém , julgando. S. Ex. , por .. 
ventura, chefe} com·o é, de uma das par.tes em •luta, ·quando chama 
aos revolucio:nµ,rios "demolidores da honra e d'o credito naciomal". 1que 
não se acha ta:mbem ffiil causa? Que faria S. Ex. com o auxilio da lei 
de imprensa, Sf' alguem usasse de taes expre.ssões, altamente injurio-
sas, icom relação á pessoa de S. ·Ex. ? Pcír que S. Ex. e os jornaes 
governistas, a .começar pelo Jornal do Oommermo, não dão .o exemplo 
desta moderação de Hnguagem tão aconselhada e tão rigorosaJ:nente 
exigida poir .S . Ex. ? 

O ,Sr. Pre~ident"l declarou, ainda, no seu discurso, aos estuclan-
tes que " a s a mnistias Só têm estimulado as reincidencias naJS rebi;l-
Jiões . " E, entretanto, é S . Ex. mesmo quem dest.róe esta affirmativa. 
confessando a.creditar que 0 levante de S. Paulo tenha sido motiva{lo 
pelo f acto de a inda estarem presos os revoltosos de 1922. 

E, ainda mais, s e as amnistias estimulassem as reirucfdencias na.s 
rebelliões, não seriam hoje, provavelmente, fervorosos e robu stos e~-

teios da legalidade o Sr. General Antenor Santa Cruz de Abreu, dua,, 
vezes amnistiado, como rebelde de 1895 (manif·estação de desagracl<'.> 
contra o General Jacques Ouri-que, com.mandante da Esoola Militar 
de então) e de 1904 (rebe!Uão da vacdna obrigatoria) e hoje chefe da 
Oasa Militar do Presidente; -o Sr. General Ribeiro da Costa, ex'll'.!om. 
manda nte da. 1" região •e amnistia.d-o de 1897 .(rebellião •contra Prudent<, 
de Moraes ); o Sr . General Potyg ua ra , amnistiado de 1895, 1897 e 1904 ; 
flB Srs. Generaes Nestor .Sezef.redo dos Passos e Nepomuce.no da CD• · 
ta, r espectivamente, do E s tad0 Maior do. Exercito e ex-commandant" 
da Circumscrip<;ão de Matto Grosso, am:nistia<los· de 1893; o Sr . Ge-
~•era,J Az.evedo .Oosta, ex-commandante da fracassada columna do Sul 
e amnistiado em 1895; o Sr. Capitão Fausto F er·ra.z Delly, da l:'as~. 

Mil.' t a r de S . Ex. e amnistia.do de 1904; o Sr . Almirante Alex'<l,nd.rino 
de Ai{'ncar, ach~al ministro) da Marinha e amn istiadQ de 1893. etc., etc . 



,---, 293 ,--

.O SR. BIEH.NARDES SOBRINHO: ,----- Tud.o de aiccoa·do com o conceito presíden-
dal, de que a amnistia deve vir rj,ep.ois de suf:focado o movimento, como se 
aeu nesses outro.s casos. 

O SR. AzlWEJL>o LIMA: - Continuo a Jer: 
"@, no em.tanto, ·sem amntstia que o e.stimuilasse a r e'incidencias o 

Sr. João Francisco, que foi governlst·a em 1893, como chefe afaJnade> 
de tropas <flortanistas, é actualmente rev'<>lucioma.rl,;i dos mais nomea~ 
aos e ardentes. 

"'Além disso, S. Ex., como Jurista, sabe que, para ·O Congresso 
conceder amnistia, não se torna mistér "rasgar o Codigo Penal, nem. 
supprinlir a cadeia" (sic), como affirmou. A amnistia é estabelecida 
pela prcvria Oonstituição e eis que não foram fechadas as prisões. 
nem se .queimou -o Codigo Penal, quando, Sr. Deputado, os revolu-
clonarios do Sul, O.e armas na mão, obtiveram amnistia no fim do 
anno pro:i&imo passado". 

Vê, pqrtanto, o nobre Deputado pelo Espirita Santo q u e se engm1ou en. 
seu aparte de ha pouco. 

O SR. BlilRNARDES SOBRINHO: - O espirito ·da arnnlstia V . Ex. encontra em. 
~ua .propria de.finicão por todos os autores . 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - No Rio Grande do Sul, houve um tratadt! 
!'!e paz 

O Sn . AZEVEDO LIMA: - E a am11istia lie '1911, con oodida aos mari·nheil'oS 
<J Ue contelra vam paira .terra os canhões dos navios sublevad-os? 

O SR. AnüLPHO B!ilRGAMlNI: - O 1Sr. Plinio Casado teve uma phrase fe-
[icissima: a amnistia se dá para apagar c;s morrõe.s. 

O SR . .AzrnvEDo LIMA: - Pr·ostgo na leitura, Sr. •Presidente: 
"Peior que a masmorra; certo, é o fuzHamen to . . No Mexico fu-

1<:i!a-se todo official revoltoso que for ·capturado, e, entretanto, quen. 
dka o.ue tal rigetr haja abafado os famosos .pronunciamentos nesss 
i;>a.iz? Ao contrario, as revoltas ahi têm redobrado de intensidade, sen-
do mudto mais bem urdidas e muito mais frequentes as scenas de f·e-
a·o'Cidwde entre .pelejantes, que saibem que do resultado dos combates 

.lhes IJende a vJda. 
Não é. pols, quando tiverem fim a s amnistias que cessarão as re-

voluções. !Preciso é, antes, que se supprimam as causas de que ellas 
~ão -o·s ·effeitos. Nunca as houve na Russia; os rigores do inverno s;-

'beriano e os supplicios dantescos da fortaleza de Pedro e Paulo; os 
en·forcaine ntos -em massa e as persegu·ições atrcicissimas jámais im-
pediram os levantes, as .conspirações e, finalmente, a victoria dos prin-
dpi•os uor que se sacrificarall1, decadas segui'das, ·OS idea listas russos. 

E' ~ei ,ger.al .entre a s nações a da igualdade entre a acção e a r-e-
. .:a.cçãio. ·estabelecida por Newton. Subsiste, a té, nos phenomenos so-
ciaes. Eis l) Cir que os hol'rores requintados da tyrannia sõ tiveram co-
mo ·Consequemcia a creação jio typo clwssico do revolucionaria russo, o 
mais perfeit0- dentre to•cfos, educado na escola ao soffr1mem:o, para 
quern as .peI'.segulç.ões pr.lidaes e o desconforto da vida. errante- se tor-. 
naram condições normaes de viver. As ;revoluções só desapparecerão 
em nossa terra, quando nella tivermos o governo realmente republi-
.ca.no, "isto ê, de> pov o, pelo .po1vo e para o povo" . Governo que appella 
para os cubiculo.s da Casa de •Correcção e Detencão, af<ifu de desfa-
zer-se dos seus adve.rsari-os politioos, deixou francamente de seir um 
.governo popular; Governo que, para exer.cer suas funcções, não pód<l>-
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contentar-se com os meios legaes de i~pressão que bootaram aos seusi 
antecessores e de1erminou se votassem ás pressas, - em épocas ca~ 
lamitosas, na qual niLo subsistiam os meios de defesa, suspensos, como 
estavam, os direitos dndividuaes, - leis especialissimas e excepcionae~ 
para comdemnar, irremediav.elmente, os que lhe 111ão são sympathi{!o~, 

pode ter 0 aspecto de todos os Governos de coacçã,o e violencias; só 
não se assemelhará, nem de leve, ao Governo de uma democracia . 

Ha pouco, Sr . :Deputado, no manifesto e na entrevista concedlda. 
ao Jornal do Gomnwrcio, alterou um tanto o Presidente sua primitiva 
opinião acerca da amnistia. Declarou que não a concedeu. não por. 
que, brasileiro que é, fo.sse infenso a medidas de "clemencia", mas 
porque J.he nã,o pareceu que estivessem seus adversados arreDendidoa 
e ·contrictos, derreados e genuflexos. 

Querla, po!s , o Sr. Presidente vêr desmora1izaé1os e h umllha.doP 
aquelles que pa ra defesa de ruipirações, não recuaram ante a proba-
bilidade de perderem apropria vida?! Aff1rmou em seu manifesto que 
s6 !obriga dous m-0vei0s na revolução de 1922 e na presente; um, ap· 
narente - a -Obtenção d a amnistia; o outro, occul'to - o pendor â: 
rapinagem! . .. 

Quanto ao lJT·imeiro, certo não se dignará info0rmar o Presidente 
se recebeu, por acaso algum p edi.do de •anulistia dos. revoltosos de 
1922 QiU aLgum mem<>rial em que se declarassem penitencia,clos da at· 
titude assumida". 

O SR. NrCANOR NASCIMENTO: - Faz-se esse pedido por elles constantemen-
te aqui na Camara. 1 

O 'SR . AZll1VEI>o LIM<I(' - Não teanos procuração para faHar ;por elles, fa-
rendo tal pefüdo. De ma,is acredite V. Ex. que os Deputados· que suggerem O· 
alvitre de uma amnisma ampla estão menos querendo servir aos pr.oprios .r~

voluc!onar!os <'Lo que á \!StabiHdade d 0 Governo . iPara tanto os animam se:u· 
timentos tão patriotices como os de V. Ex. 

O SR. A1!THúR CAmA+'lo: - o requerimento do· Sr. Bapt!sta Luzardo esta-
v·a atê n o.s precedentes desta Casa . 

O SR. I-!ENRIQUJll DoD,SW-ORTH: - O ~aso dos alumnos da Escola Militar. e 
elucidativo: t endo sido i:fnpronunciados, d1rigkam um memoriai! ao Preslde;n-
te da Republica, pedi:nd~ a readmissão na escola; pois bem, esse do•cumentü 
foi a nnexado aio processo, como prova de cump1icidade! Basta apontar se-
melhante faicto para ficar patente que não ha sinceridade de parte do Gover-
no quanido faJla em am,nistia, porque, si .quiwsse amnistiar os que não se 
achair:n de armas 1nas miLos, propria a medida quanto aos que, envolvidos no 
movimento d e 1922, nãio Ç> estivessem no aictua'!. 

O SR. AzEVllIDO LIMA: - A carta vae ·Feferir-se precisamente a esse ponto ; 
"Alguns ex-alumnos, induzidos, por ·parti'darios do Governei, a si; 

dtrl:gi1!'em ao Cattete, afim de obterem o cumprimento de uma di!I·· 
pos!Gã o !egislativ8t que os restituía á Escola Militar, receberam a mal~ 

formal negativa ~ tiveram a desillusão de verificar o sentlmento de 
1;1ouca ·ooncoirdia <~ue animava os governistas, tanto que não perderem 
a opportunidade para publicar em jornaes os nomes <tos supplicante8, 
cncabecando a na,rração do pedido com os titules mais deprlmentes e 
llesmoralizadores. Tal era a idéa de confraternização que existia da 
uarte do yenc.edc:>r oom relação ao vencido, do lado do forte para com 
o fraco e opprlm~do" . 

O SR, HIDNRIQUE DoniswoRTH: - Com a aggra;vante d'o r.acto que ar.abe~ 

de citar 
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o Sit. AzEV.li:Do LIMA: - Prosegue a carta: 
"Ha 1r .. ais de dous annos que os offici.aes revoltosos de 1922 estàu 

afastado,s do Exercito e supportam todos os inconvenientes e preJu1, 
zos uecorrentes de um processo que, cheio de irregula.ridades e mJUl'I -
t1Qas - aizem Qs entendidos - ainda não conseguiu chegar á. sua 
vna.;,e ae.rraiôelra. 

E .sabe o Govierno '[JOr que 17 mezes ·de IJrisão não lhes abatem o 
nn1mo, não os f·orçam a chegar ao estado de hum1lde arrependimento 

os abandonou. Este é o IDJ'.sterio, incom1prehensivel para S. lilx. e 
porque sejam super-homens, mas sim IJOrque a convicção pro-
funda de que def~mdem a boa causa - com o apolo ·do pcivo - nunca 
Dt.l abancton•OU. .Este e o mysterio, incomprehensivel para s. Ex. ., 
seus partidarlos, que ahi fica esclarecido em toda a sua simplicidado-

Quem sabe ainda se os revolucionarios acceila,rão a amnistia quu 
não solldtaran1? 
AmnisUa slgnifica esquecimento. Si dous adversarios não ooquece-

1'•em ·OIS mutuos ['.esentimentos, estará dirimida a .ca.ntenda? 
Quanto ao move! occulto da revolução, o .qua1 pensa S. Ex . ter 

üescooerto, <ie tal ordem é que n ão merece o meilQr commentarru. 
Lamentamos, antes de mais, que autoridade, tão ardoro:Sa em con~ 
itemna.r os abusos de linguagem e as injurias escriptas não se recordt> 
•Je suas censuras quando trava da penna ... 

Enganou-se, po['ém, o Chefe do Executivo, e enganou-se profun-
dam.ente. A revolução de S. Paul.o não f.oi provocada pela "prisão üi. 
u1nguem", nem pela "não promoção por merecimento" de quem quer 
c.rue seja. Para provar semelhante asserto, bastará dizer que a polic10. 
.•-"'·ulista não se env.olveu IlQ levante de 1922, e bem assim as pro:m••"· 
•:(A:I:· nes8a corporação tlependem e:i.:cluslvamente do Governo do b..i>· 
tt1.<10. Ainda mais. O chefe da. actua1 revolucão·, o intrepido General 
ts.idoro, não aspira a promocões por merecimento, visto como lha mab 
de tres a;nnos se acha reformado e não .tem interesse a1gum, nem es-· 
perança de vir a gosar de vantagens que o Governo possa conceder 
ao.s officiaes do IExercito activo". 

O SR. N1CAN0R NAsCIMEJNTO: - Mas, uma vez vic.trnrioso, teria situaçà<1 
privilegiada: demais, .é um tempera.tmento revolucionaria.' 

O SR. AZEVEDO LIM'..A: - Essa poderia ser uma consequ~ncia da revolução; 
em todo caso, não é uma das causas do movimento, como q ae·r sustent::i,r o 

Presidente . 
'l'aes são, Sr. P1~stde.nte, os t ermos de uma pa.rte da longa carta que me 

remetterarn da prisão cincoenta e tantos ofificiaes elo nosso Exercito. Rele-
ve-me V. Ex. não rematte a leitura deste •passe da missi'Va, pronunciando os 
nomes dos signaitario.s. Os costumes da época não me permittem crer que me 
seja licito lêr ·Os nomes dos .que se dig,naram escrever-me, sem comprometter, 
ao mesmo temIJO, a sorte de um grande pugillo de brasileiros. 

Tenho dito. (Muito bem; niwi.to be1n). 

O Sr. Getulio Vargas: - O Deputado da opposição riograndense S<r. Ba-
ptista Luzavdo, na ultima vez que usou da pa:Javra nesta Carnara, procurou. 
impressionar, fa.Z,endo a descripção dos acontecimentos que se estão desenro-
lando no Rio Grande do. .Sul. I 

'S. Ex. pintou um quadro carregado de IJessimismo sobre a situação de 
minha terra, empregando phrases hyperbolicas, impregnadas de verdadeiro 
exaggero. 
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Disse •s. Ex. que a Juta ora travada .nos ca.rnpos gauchos era a mais en .. 
-<:arnlçada, era a mais cruenta, era a .mais tremenda - phrase de 1S. Ex. ~ 
-'.!e quantas se rêm desenrolad·O no Rio Grande do Sul, atravez da histo1r!a du 
Brasil. 

Fez, até, desfillar ante os noss-os olhos atto11itos, "columnas collossaes" 
de tropas, como se estivessem no fron·t da guerra européa, onde as avalanches 
humanas se contavaim po.r milhões. 

O SR. FIEL FoNTES : - E" um tront em minia tura. 
O SR. GETULio VAROAS: - Entã.o, descreveu S. Ex. a situação actual do 

Rio Grande e af!firmou cousas que são .positivamente inverídicas. 
- 1Começou S. lEx. dizendo que de ha muito t empo não recebia oon:imunica-

ç;ões do Sul; que estava interrompida a sua correspondencia, quer telegrap·hi-
ca, .que.r postal. 

S. Ex., entretanto, que se dizia privado de correspondencia do Rio Gran-
de do Sul, vem faz e>r asserções positivas e categoricas sob.re a situaçãio desse 
Estado, dioondo que as colheu atravez de noticias dos jornaes platines e in-
formes particulares . 

01·a os jornaes platino.s têm publicado noticias .tendenciosas, a lteradoras 
da verdade ... 

o S'R. •FIEL FüN1'ES: - PerfeitllITT!ente. 
'o Sn. GEJTuLro VARGAS: - . .. fc1rnecidas directamente pelos chefes revo-

lud onarios. 
O SR. FIElL FONTES: - Haja v ista a edição de 3 de Novembro de La Na-

cion, que publica uma e n1irevista do general Isidoro. 
O SR. Gmuwo VA!JtCAs: - Assim, S. Ex. baseado nessas infor:mações, as-

fleVera, em primeiro Jogar, que Honori-o Lemos, á frente j'le 1. 300 homens ha-
via tomado Saycan, 1Cpicequy e [R.osario, -occupado a poiilte de Santa Maria ~ 

marchava para S. Gabriel cuja guarnição eHe atacaria , penetrando pelo flan -
co sul e, ainda mais, affinnava como uma propheci.a, que, áquelle. h oa·a tal-
vez, S. G.abrie! ji iiv~sse occupaaa pelas :torça::; d'evoluci:Dnarias4 Iss~ a 21 
do corrente mez. 

IDescrevend:o a acçãio da revolta das trapas da J·eg.ião mis·sionaria, disse 
S. Ex. que eram dous mil e trasentos :homens, que se cD!ll-centravam sobre o 
Ri-0 Camaquam . e mar>chavam atravez de Santiagio, do BoqueiTllio, em direcção 
á cidade de Santa JY.Íai1ia; affirmou ainda mais que Leonel Rocha, levantando 
os revoluciona.rios de Palmeira, ~havia tomado essa cidade, a lastrando-se po~ 
Passo Fundo, Cruz Al\a e Erechim. 

Ora, -0 que se conclue de tudo isso, sendo essas noticias positivamente in-
veridicas ,pois o governo tem infon·mações officiaes t'.I'ansmitüdas pe.Jos seus 
delegados, o .que se se.gue dahi é que as a.'ffirmações feitas pelos a·evoluciona-
rios atravez da voz du representante Sr . ·Baptista Luzardo, poderiam, quando, 
muito, exprimir um va~o desejo de q u e fosse cr-ealidade aquiJ.Jo que e.stava ape-
nas como uma a~piraç40 no seu espiTito, em via de realização, p·lano, cujo fra-
casso talvez ainda não tivesse chegado ao seu completo •C.onhecimento. Eis por 
que S. E·x., dava com9 rea.Hzad·os .os p lanos traçados entre os chefes revolu-
donarios do i:Rio Grand.e do Sul, Isidoro Lopes e João Francisco, porque a ver-
Cl:ade é esta: quando qs ·revolucionarios de S. J?au.J.o, acossad.os pelas forças 
lega.es, iam, pouco a pquoo, se r etrahindo para a fronteira do sul, já existia o 
entendimento secreto entre elles e os revolucionarios riograndenses. 

Estes, como novas Penelopes, teciam e desteciam os fios da confiança e da 
soJi.dariedade com o Governo Federal, emquanto aguardavam a chegada do 
aventuroso Ulysses qu13 descia dos ser,ros de S. ·Paulo approximandoi-se do 
Iguassu', até que -lhes fosse leva.r o esperado concurso. 
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Entre tanto, a ve rdade é muito .outra . Estes emissarios de Joãio Francis-
co e Isidoro Lcn1es, que tinham passagean fü•anca pela krgentina, atravez as 
estradas de fe r r o dess epaiz, foram fazendo, pouco a pouco, a infiltração no 
ter·ritorio riograndiense, mandando ,para lá seus emissarios, de modo a prepa ra-
rem a revolta das guarnições militares exa;ctamente n a zona proxima do Rio 
Uruguay, a mais ·cihegada á fro nteira argentina. Foi assim que, no mesmo 
dia, se l'€V•Oltaram as guarnições militares c1é Santo Angelo, S. Luiz, S. Bor-
ja e de Uruguayana, que, todas juntas, não attin.gem a cifra de mil homens. 
Eram apenas quatro corpos de cavallaria desfalcados, pois alguns contingen-
tes dessas tr0<pas tinham sido i·etlrados para rS . rFauio, restando um pequeno 
nucJ.eo formado por sorteados deste an:no, recrut:as ainda. mal p.reparaidoi!! no 
trenamento militar. 

:i<Jxplofüda a revolta, esboçaram então o seu pláno de campanha que foi 
o seguinte: fizeram marchar immediatamente, uma fo1rça de Uruguayana para 
dacar a cidade de Alegrete, cujo, intuito era inter<r·Oiffiper as oommunicações 
ferr.o-viarias da front-eir.a com o interior do Estado; essa força chegada a 
A1e8'rete, foi compie.tam~nte derrotada pelo corpo da Brigada Policial q_ue alli 
se achava, seP:d.o retomadas as dua!l unicas peça.3 1e artilharia que ella le-
vava . Fracassados dous successivos ataques sobre Alegrete, retiraram-se papa 
Uruguay.ana . Emq'uanto isso as forças revoltosas de S. Borja, marchavam 
sobre a cidade de Itaquy, que era a unioo, cidade da !í'oro'll!teil·a Ar~ntina, cuja 
guarnição havia ficado fiel ao G<YV·erno, Jtaquy, que está situada entre São 
Borja e Uruguayana. As f.orças revoltadas de S .Borja puzeram cerco áqu-el-
la cidade, encontra ndo a Tesistenci.a do grupo de artilharia e das forças civis 
organiza;das sob a dtrecçãQ d e Oswaldo A,ranh a . Ao mesmo· temP'O, o 'Iº coTpo 
auxiliar de S. Borja que se aichava de,,tacado na villa de Santiago do Boquei-
rão, comma ndado pelo t-enente-corone l D-eoclecio Mo.tta, fazendo, a marchas ' 
forçadas, a travessia de 32 Jeguas, ia bater os revolto•;o.s que cercavam a ci-
dade de Itaquy, os quaes, atacados, i'€cuaram em grande extensão, comple-
tamente ,desbaratados, leva11tando-se assim o cerco. 

Est.avann, pois, f.racassados os dous planos revo1tosos de ataque a Alegre-
te, paira seccionaTem as .communicações do interior do Estado com a fronteira 
ar.gentina e o .ata que a Itaquy, para se apo<'! era1re m da artilharia ·existente na-
quella guarnição. 

Batidos ·os revoltosos, a força de Uruguayana, .que 'já •então obedecia ao 
P.ommando de Hon·o·rio Lemos, procu~'OU retirar-se para a Serra de Cave.rã. 
I<'oi nes:sa oc:c:oisião qu-e se deu ' o choque com as for::;as de Claudino Nunes 
Pereira no Guassu' IBo-i. As forças sob o ·command0 de Honor;.o Lemos foram 
batidas apenas pe.1a ·vanguarda das tropas do coron-el Claudi.no, commanda-
dos por Flores da Cunha. Bastou uma carga do valo;roso chefe %galista para 
que ifosse envo1lvido o flanco esquerdo d!e Honorio '.Lemos, derrotando-o. Então 

Honorio Lemos, acostumado a correr de Flores da Cunha, em todos os encon-
tros da campanha passada, .refugiou-se em Caverá, para mais tarde resurgir 
no S,a_ycan, onde am,ebanhou toda a cavalhada da Fazenda Nacl·onal, seguiu 
para Cacequy, sendo, nesta ·Ciccasião, a lcançado pelas !forças J-egaes, que re-
toma ram quinhentos e ta.ntos cavaHos dos arrebanhados . 

O SR. BAPTISTA Luzirnno: - V .Ex. me poderá ~nformar de onde vinham 
<>ssas forças que atacaram a columna? 

o SR. GEII'ULIO VARGAS: - Creio que. de Santa Maria. 
o SR. BAPTISTA LUZARDO: - Muito 'b·em. Mas, dtrrotado Hono.rio Lemo:., 

•mmo V. :mx. acaba de dizer, como poude elle tomar a cavalhada de Saycan? 
O SR. GEJTULIO VARGAS: - A cava~hada não oppoz resistencia; quem pode-

rJa fa7,ei-o eram •Os 60 soldados do Exercito .que lá estavam e ·a:dh·eriram a elle. 
Batido em Cacequy, akançado pelas forças legaes, Honorio Lemos re-
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cu ou novamente para Caverá. De modo que, quando o nobre Deputado Sr. Ba-
ptista Luzado disse que Honorio Lemos se approxima de 3. Gabriel, com-
forças poderosas, emquanto que Fernando Tavora, marchando de Cachoeira 
com mil e tresentos 11omens, tambem se approximava de S. Ga briel ponto pro-
vavel de concentração des'sas duas columnas. Hono.rio Lemos, que, segundo 
:i. previsão de S. Ex . , talvez já áquella hora tivesse tomado S. Gabriel, reco-
lhia-se de novo ás furna.s -de Caverá e lá acaba de ser derrotado, decisivamen-
te, pelas forças do corpo da brigada policial, commandad.as pelo co1·onel Ja-
nuario Corrêa, segundo teJ.egraimma que vou ler á Camara: 

"Deputado Nabuco Gouv€a - Urgente - Rio - Hontem, ás no-
ve horas, no Cerro da Conceição, entrada à.o Caverâ, limites do Livra-
mento, Honorio Lemos, emboscado, atacou de surpresa forc;as com-
mandadas pelo tentnte-corone'l J"unua:r!o Corrê&.. Depoie; de tre3 ho-
·r-as de ·combate 0 inimigo· fugiu em deso·rd'em. deixando no campo eh. 
luta .cincoenta mortos, entre elles o corone1 civil Gatinho Pinto, um 
f!apitão e tres tenentes revolucionarios de S. PauJo e, entre ferldo~ 
<:m ga"ande numero tenentes-coroneis Theodor0 Menezes e Quino-te 
Bueno. Nossas forças tiveram seis praças mortas e trinta feridas, en-
tre as quaes o coronel Januario Corrêa, levemente . Operaçõe:i mili-
tares seguem com regularidade e a situação é muito boa, restrin-
gindo-se dia a dia e. campo ue acções da rebeldia. São Borj·a já está. 
cacupaida pelo tenente...cor01J1ell. Deoclecio Motta. Saudações affe.ctuo-
sas . ~ Borges de Medeiros" . .. 

O SR. BAPTISTA LUzARDo: - Desse telegramma V. Ex. conclue que o gc-
aeral Honorio L emos foi estrqmdc,samente batido?! 

O S:::. GETULro VARCAS: - Apenas por um corpo da Brigada Policial. 
o SR. WENCESLAU ESCOBAR: - Que valor! 
O SR. GETULIO VAHCAs: - Valor, disciplina e organização, que ~ o que fal-

ta aos revoltc.sos . 
O SR. WENCESLAU Esco.nAR: - Já estou acost.umado a ler esses telegram-

mas . Em 1893, Jog-o no primei.ro anno, davam pClr terminada a lu.cta e entre-
tanto, dla durou mais dous a11nos e tanto. 

O SR. GEJTULIO VARG.~: - Quanto ás forças da região missionaria que se 
11aviam concentrado nesta região, lbatidas em Itaquy, como disse, refluiram 
para São Borja, e, abm1donando esta cidade concentraram-se entre São Bor-
ja e São Luiz, ao mesmo tempo que e.s forças legaes marchando de Uruguaya -
na, e as que vinham do norte, via Santo Angelo, procuraraim estabelecer a 
concentração, atacando por dous pontos differentes as forças revolucionarias. 

As forças revoluc1onar1~ que estavam em Santo Ange!o retiraram-se de 
São Luiz sem combate, filil direcção a São Borja, da mesma maneira que as 
de São Borja, abandonaram a. cidaide, procure.nd.o estabelecer uma concentra-
ção na região missionaria, entre as duas uLtirnas cidades, .pois sendo esta :re-
gião mai:iginada pelo Uruguay e a.travessada po1· varios rios caiudalosos, aflu-
antes deste, como o Piratiny, o Camacuan, o Butuhy, podendo essas força s 
serem com facilidade flanque11-das pelas tropas legaes, era natura] que não 
continuassem nesse :ponto e procurassem abandonal-o. 

M.as o seu numero não poderia ode fõrma alguma resistir á pressão da.IS 
for~ legaes, que vinham umas do sul e outras do norte. E' veroade que o 
illustre Deputado Sr. Baipl:ista Luzardo traçou um plano de campanha como 
si sob seus olhos tivesse o ma,p.pa do Rio Grande do Sul, S. Ex. fez mano-
lbras - tacticas, desenvolveu :planos estrategicos e estabeleceu pontos Çie con-
centração, e previu, Srs. até Jogares onde po.ssivelm~nte se dariam comba-
te's ! As foTças commandadas :por Fernando Tavora, que S. Ex. diz que se-
aiproxi.ma vam de São Gaibriel, em um tote.1 de 1. 300 homens, eram de -18C> 
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homens do ~.· baitalhão de engenharia que se rebellar.ann em Caclhoe~ra e fo-
ram batidas, em Barro Vermelho, a quatro leguas daquella cidade, e comple-
tamente desbaratadas. 

O SR. BAPTISTA LuZARDo : - Os exercitos rebeldes são sempre derrotados . 
Honorio L e;mos e sua genle o foram no Guass1í-Boi e surgem hoie, em tele-
,gramma que V. Ex. leu, dando novo combate. Tavooa completam"lnte desba-
ratado resurgiu agora. 

o SR. GEJTULIG VARCAS: - Não resuirgiu . 
O SR . BAPTISTA LuzARDo : - ResuTg.iu . Deixe-me dizer como se deu o 

combate de /Cachoeira. As forças de Tavora ;não 1'oTam desbaratadas. Conti-
veram cinco •horas uma oolurnna, entrincheu·ados . Esta colum;na perdeu até 
o seu chefe BaH:hazar Bem. Cerrada a noite, Tave>ra retire>u-se sem que fosse 
abse>lutamente ,perseguido. Esta é a expressão exacta da verdade, e desafio a 
V. Ex . ou o leader da bancada a vir dec~a;rar si não· são estes os factos. 

O .SR. GETULio VARCAS: - A!l'firmo de ma,neira caj>Cgorica, pelos dadQs of-
ficiaes. 

o ISR. BAPTISTA LUZARDO: - !Perdão; si V. ·EX. vae trazer os dados offi-
ciaes, c.cxrno os de outro dia mostrando o destroço de Honorio de Lemo's, .per-
mitia que lhe diga que não posso acreditar n elles. 

O SR GETULio VARCAs. - Mas quaes os outros que V . Ex. conhece? 
0 SR. BAPTISTA Luz.'úIDo: - V . Ex. quer in.gistir nestes fuctos. Acredi-

tava que V, Elx. não mais se referi'sse aos mesmos, porque já provei o con-
trario com dQcumentos que desaJfiam co.ntesta.ção. 

IO S R. GETULIO VARCAS: - Estou fazendo referencia ao combate de Barro 
Vermelho. As forças do Barro Vermelho foram completamente batidas, ex-
traviadas. Perderam ZOO carabinas, a munição que conduziam, e fugiram em 
debandada . Li as communicações officiaes. V. Ex. não e:x;hibiu nenhum do-
cument-0, nenhuma prova em favor do que affirmO'U. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Não é exaicto, meu car-0 collega. 
O SR. GETULio VARCAS: - Está na .parte do commandan.te das forças legae.s. 
o SR. BAPTIST>I. L UZARDo: - El' falso. 
o SR. ARTHUR CAIE!TANO: - Falsissimo. 
O SR. BAPTISTA LuzARDO: - A força borgista encontrou-se com a ou tra, 

e, d\N'ail'l:te cinco horas, a força :revolucionaria, e ntrincheirada, brigava com 
fuzis e metra.Lhadoras, emquanto a outra luctava a peito descoberto. Como 
pod:ia ter sido esta vencida? A força Iegal, reco!Ilheço, brig-0u cCJ.m altivez, com 
coragem, porque brigou a peito desc-Oiberto contra uma força agu errida . .. 

O :SR. ARTHUR 1CAEJTAN0: - Mais 'Ilumero.sa . 
O SR. íBAPTISTA LuzARDo: - Uma força nessas condições não podia 'ser 

dizimada. Saihir a •O<Utra victoriosa sem perder nem um ·homem, não ha es-
pirito q u e acceite. 

o ·SR. BIDNTO DE 'M.IRA:>\'DA: - Podia, perfeitamente. 
O SR. BAPTISTA LuZARDo: - No Barro Ver.mel!ho, isso não era ipossivel. 

Estou me dirigindo ao meu !Ilabre collega Sr. Getulio Vargas .porque S . Ex. 
conhece o local . 

O SR. GETULIO VARaAS : - A c;ommunicação official do tenente-coro;n'el 
Loureiro, ·que commandava as forças governista.e é que encontrou as for~.a's 

·rebeldes entrinciheiradas •no Ba:rro Vermelho em trincheiras natura€'s t~n.do os 
Tebeldes depois de cinco •horas de luta, aibandonado as suas posições. Foram 
apprehendidas uma viatura, com 200 caraib~nas, la.rga cópia die1 munições e <pri-
sioneiros. Como <poderiam as foTças legaes ap1}rehender tão grande cópia de 
material si os revo1tosos não houvessem aibandonado o campo da l uta? 

O SR. BAPTISTA LuzARDO: - Não albandonaram. Cerrada a ~loite, não po-
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dendo, nem um, nem outro .grupo pe.rm=ecer, retiraram-se ambos. Esta a 
e:xipressão nfüda da vevdaide. 

O ,SR. ARTHUR CAETANo: - A força federa;liista retirou-se em direcção a 
Caçapava. 

O SR. GEJTUwo VARGAS: - Mas o tenente-coronel AnnLbal Loureiro fez 
atê uma relação do :material apprehendido na luta, o que não teria aconteci-
do si os rebeldes não houvessem 'a;bandonado a sua iposição. 

Ai1ê·m disso, cmr..municou-se S. IS. co·m o Dr . JuUo Boza;no, ~rntendente de 
Santa Maria, combinando com esse a perseguição ao1s fugitivos, que se haviam 
acobertado nas mattais de •Santa Barbara . 

.São elstas as communicações afifidaes ipubHcadas nos jornaes de Porto 
Alegre e transcrioptas nos jornaes do Rio. 

O ·SR. BAPTISTA LuzARDO: - Ainda hoje os jornaes que chegam do Rio 
Grande do Sul, e que não trouxe porque :não contava replicar ao discurso do 
:nobre Deputaidc, trazem uma nota interessante - e é isto que se observa 
aqui no Rio - a de que o joirnalista. teve ordem de não ipubUcar nenhum resul-
taido de victorias que n ão seja fa.voravel ao Governo, e declarou que n estas 
condições, o povo n iío sabendo, não publicaria mais noticias dos aconteci-
mantos. 

o ,SR. NABUCO DID Gouv:tl:A: - Qual ê o jornal? 
o ISR. BAPTJ\STA LUZARDO: - o Correio da Serra. 
o SR. NABUCO DID Gouv:tl:A : - Ora, o Oo.lf'reio da Serra ... 
O SR· LINDOLPHo iCoLLoR: - Essa declaração do jornal é uma prova de 

que a censura não ê tãio. violenta -como V. Ex. diz. A Uberdade que Ilhe 1'oi 
concedida ,para uma t!Jal declaração ,pro•va ·que a censura não é rigorosa. 
Chamo a attenção da e .amara !!Jara isso .. 

10 SR. Gmuwo VAfWAS: - Este o ·estwdo actual dGJs •Operações do Rio 
Grande do 1Sul. As forças na região missioneira acossadas pel::!.s fc>Tç:as le-
gaes (procuraram occultar-se entre os municipi·OS de s. Luiz, .s. )Tfhlago do 
Boqueirão e S. Borja, e as de Honorio Lemos recolhidas na serra do Caverá; 
as de Tavora q.ue se hztviam revo·lucio·naido em Cachoeira, completamente der-
rotada.s. 

D1z S. IDx. que L~onel Rooha •h.lwi.a. ·occupaido !PailmeiTas, Passo Fundo, 
O.ruz Alia e Erechtm, e que as communtcaçiões itelegraiphicas, no Rio Grande 
i)o .Sul, estavam inteira,mente cortadas, só havendo communicação para 
Porto Alegre. Por feliz coincidencia recebi hoje um telegramma de iPalmelra, 
que S. Ex. diz •Occupajla pelas forças de Leonel Rocha. 

O SR. iBAPTISTA LuzARDo: - 11\1as íf'iaLmeira está. na região serrana; não 
está na lflronteira. 

O SR. GJiJTULI.o VARGAS: - O telegramma é sobre assump·tos particulares, 
mas é de Wazulmiro :puúra, o quaJl, tanta impressão 'causa em Leonel Ro-
cha, que, estando elle em Palmeiras, Leonel !Rocha ha de estar 1pelo menos a 
30 leguas de distancia. 'º ·SR. WENCIDSLÁO E(EJCOBAR: - E' o co1spe~ba:las! 

O ISR. GE7.ruL10 VARqAs: - Ha quatro dias, rpublicava "A Noticia" um te-
legramana di:rendo que Leonel Rocha, com 200 homens, Ih.avia assaltado a 
C'olonia. de Sara ndy, e, por unica proeza praticada nessa o·ccasiãoL havia a 
tro.pa mo,rto o viga,rio 'des•sa colonia. 

o SR. ARTHUR iCAEllANo: - A redacção do telegmmma já mostra a sus-
peição. 

O SR. GmTULio VARÇJAS: - Não havia 'força legal, occurparam a: colonia 
de Sarandy e mataram p viga.r.fo da localidade! 

De modo que se poqe dizer, sem receio de errar, que a revolução, no Rio 
Grande do Sul, entr°'u Elm franca ag-o.nia. Ella podem resistir durante .algum/ 
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tempo, .pode prolongar-se em uma caãr1panha de guerrHhas, e, se não esbá 
extincta, a verdade incontrastavel é que estiá dominada, foi quebrado o. seu 
!mpeto, iperdeu a sua offensiva. 

O •SR. ARTHUR >CAETANO: - O telegmmma, que V. Ex. acaba de ler, dC> 
-Presidente do Estado., diz o contrario: affirma quem teve a olfifensiva foi o 
Genera l Hono-rio Lemos. 

O SR. GEn'ULio VARGAs: - Acossado na sua furna, em Caverá, fói obri-
gado a combater. 

Perderaim a offensiva, dizia eu; perderam a vantagem da iniciativa da 
Juta : iperderam a liberdade das manobras. E sabe V. Ex. a que fica redu-
zida uma Tevolução que precisa fugir paira esrcrupair-se, collocada 'lla simples 
posição -de defen siva acossada de perto pelas forças legiaes , sem a vantage<rn 
de poder manobrar e ter a iniciativa dos co·mbates. J:ilssa é a situação no Rio 
Grande do Sul. Essa, a LSituação a que se ac·ham reduzidos o's rebeld·es, per-
seguidos pelas forças do Go;verno Federal e do Governo Estadual. Accrescen-
te-se que tae•s forças a1ão teem. fo,::ites ipermainerutes de T-ecursos, nem bases file 
abastecimento e diga-me se não é uma revolução fracassada! 

Na cidade de Cruz Alta, até onde o illustre J)eputad-0, Sr. BaJptista Lu-
Z01rdo, dizia que talvez se tivessem extendido as colosisaes hostes de Leonel 
Rociha, na ·cidade de Cruz Alta ... 

O .SR. ARTHUR C'.A/Ell'ANo: - Referiu-se ao munidpio de Cruz Alta. 
O SR· G111I'ULro VARGAS: - . . . existe uma !força do exercito de cerca de· 

2 .-000 1homens, commandada pelo Coronel Enéas Pires, pr-0mpta para mar• 
chaa' na .primeira emergencia e guardando as comm-unica9ões ferro-vlarias-
do nOlrte d() Estado com o re!St() do 1p•aiz. 

Teem-se feito aqui referencias sobre a campanha levantada no ·Rio Gran-
de do Sul, querendo.Jse reduzil-a, algumas vezes, a um mO'Vimento regional 
contra o Presidente . do Estado. 

E' essa a tecla que tem sido, por vezes, ·batida pelos representantes da 
opposição !l'io·graindense, maxime pelo Sr. Wencesláo EscobaJr, que affirm·ou, 
aqui, não ser cü'!lt-ra o Governo Federal, aipezar de ter v-0tado a moção de des-
ccmfiaJnça e aipezar c1ei justificai-a em .seu rvoto separado .. , 

o •SR. WjENCESLÁO ESCOBAR: - •Diga por que. 
O 1SR· GETULio VARGAS : - . .. 1por ser S . Ex. cotnrario aos motins mi-

litare's, embora os seu s co~··r<eligionM'~os .p-0liticos tivesse.m se e ngatado a. ra-
badll'ha de um motim militar. 

Entretanto, ·Sr. · if"residente, a lut,a que ora se trava nas pla nic:ie's riu· 
grandenses nada m a is é cl.o que um episo{iiio do movimento revoluc;_una rio que 
se tem a lastrado por varios pontos da R epubli·ca (apoiado-~·, , será a/penas o 
ultimo acto do drama, ,pois a lli ha de !fatalmente resolver-se esse conflicto, que· 
•tem surgido em S. Paulo, em Sergipe, no Paro., no AmazO'llas e .no Rio de -
Janeiro . São a penais manifestações regionaes do mesmo ip1henomeno geral, da 
mesma insura-eição que t em s u<rigido em o utr-0s ipointo.s, mas que nã o affec't:a 
e'spe'C!almente a situação po!itica do Rio Grande do Sul, mas a ipoUtica de 
todo .:i BrMiJ.. 

1() SR. BENTO DE MIRANDA: - A:té houve um manifesto, que tive -0c-casião 
de Iêr, assignado ipelos chefes revo'luc-ionari-Os, tra tando de questões geraas do . 
Brasil. 

O SR .- GETULio VARGAS: - Entreta nto, o Sr . D eputado Wencesláo Esco-
bar quer reduzir isso apenas a uma questão regional. 

1() SR. WENOEJSLÁO ESCOBAR: - E reduZ-O! 
O -SR. GJ!11'ULro VARoAs: - Tanto n ã o ipõde reduzir, que essa ques~ão estava• 

1resolvida com a <permanencia do S.r . !Presidente elo E stado-. Era questão a~~ 
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senta da, no P a cto da P az, que •S. Ex. permanecesse no pode·r atê a terminação 
do mandato, atê que fosse s ubs tltutdo, por nova eleição. 

E a respeito 'disso, 'diz o 1Sr. Ministro da Guerra no manifesto que lhe 
!dirigdu: 

" Que accôrdo honroso para runbas as ,partes po·deria oor feito, 
si, pa.Ta dirimir uma lide entre o Governo do Estaido e os revolucio· 
n a,rios, se e sta tuisse, c·omo >pre liminar indeclinavel, a destituição os-
itens i1va ou disfarçada de um Presidente investido do G·overno por 
ane~C<s t ã o regulares como os que mais o s oo entl'e nós por t oda a 
parte , dada a nossa a.inda defi'cien te e d efeituosa educaçã o poHtica?" 

Mas ·a actuação do mareaha l Setembrino de Car.vaLho, illustre 'itular da 
J>asúa da Guerra, ·ais sua s ndbres intençõels, seus s i:noe<!'os desejos de >pa cificar 

•O Rio Grande do Sul não !foram ·corrnprehendidos pelos revolucio·narios. 
O SR. WENCIDSLAo EscoBAR: - Que o Minístro dissesse isso, vá! S . Ex . 

. ignora m a teria constitucio·nal. Mas é um Go·verno irre·gular que viola evi-

.dentemente a Constituição, fazendo-se eleger, pela quinta vez, Presidente do 
·Estado! 

O >SR. GETULIO VARGAS: - Essa, é ques tão discutidiss[ma. 
Eu formularia, entretanto, a}gumas perguntas a V. illlx. 
'.Pximei<ra: Si 'D Presidente do 'Rio Grande do 1Sul não estava realmente 

eleito, porque, quando a CommiS.são de Constituição e Poderes da A.ssombléa 
dos :representa nites, depois de füscutir a ;fra ude •p<r:a:lioada pelos oppos icionis-

.itas, lhes concedeu ·um prazo legal para virem dentro delle provar a sua. 
iüentidade contesitada p elas .mesas e leitoraes, p edind·o Ileu com.parecimento, 
porque, n ã o o fizer r ? 

O .SR. W 0ENCESLA0 •EscoBAR: - Como !fazel-o, sd VV. EEx. levaram de 
.portas fed11lldae du~nrute 30 dias? 

O SR. LIN'DOLPHo CoLLOR: - Não ê exacto 1 V. Ex, está enganado . 
O SR . WENCESL,.\.o ESCOBAR: - Conced,eram apenas cinco dhs contra o 

·Regimento da Assen,1bléa. 
o SR. LINDOLPHÇ> IC'omoon : - Não a poiado . 
O SR. W :ENoEsL,ko E scoBAR: - :Apo-iadifillimo. O Regimento não .podia 

subordinar-se á lei. 
o SR. LINDOLPHfl iCOLLOR: - Aµpli'camO·S o Regimento . 
O 1SR. "';VEJNcs.sr,Ao E sroBAR: L evara m 3>0 :aia s de ;por tas fecl:\ adas, sem 

;fiscaliza ção. 
O •SR· GEn'ULio VARGAS: · - Os J}rocura dor es do Sr . Assis Brasil tiveram 

:Vista de todo -0 trab;a'lih-0 da Commissão. Segunda ,per gunta: Si o Pre:sidente 
Borges de Medeiros não esitava r eeleito, po•rque VV. EEx., abandonando a 
interpretação· aitlê eJ\tão seguida pela jurisprudencia ;poUtica daqueHe E stado, 
'levantaram ·uma the o·ria que tanto tem de a>hsurda em logica, com·o de so-
IP'histica, em direito, qual a de consider a r os tres quartos dds eleitOll'es inscri-
ptos no Rio Granlde do Sul? 

O SR. WENCESL4 o E scoBAR: - Ess a ê a doutrina verdade ira, que fo.i en-
siI~ada po·r Julio de 1C!aJsti1Jho . (Apofados e não apoiados). 

O SR. SIMÕES LO:PElS: - Já demonstrei da tri-buna que não ê exaoto. 
0 SR. WENCES~l-O ESCOBAR: - 0 proprio Sr. BOTges de [l[edeiro1s j.á O 

'declairou, no caso de Vaccaria. 
O isa. GEJTULlo VARGAS: - Terceira ;pel'lgunta: Si o Tu. Borges de Me-

deiros não estava rei:ileito Presidente do Rio Grande do 'Sul; si eHe n ão tinha 
obtidci nem mesmo t.ree quartos dos s uf:f.ragios do eleiltoraid-0 que compareceu 
á s urnas, >por qu e ViY. E mx . 'l'e r u a ra m, deante da pr oposição pelo D r . Borges 
:<Ie l\['edeiros de um arib!tro que estudasse o processo eleito•ral e decidLsse si 
-€lle tinha ou não oq tido esses t•res quarto:s do eleit01rado? 
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A q=rt• p~gun~ finWm•nt" :~:, o fu. ~~ ~ J, ~:; 
r eeleito Presidente do Rio Grande do Sul, por que o Sr . .Dr. -il\.ss1s --Bras1l, riue 
veiu para o Rio de Janeiro, apregoando que ia recorrer ás in'stancias supe-
rio·res, qmidou-ee apenas no seu palaicete, em Co.paca.bana, desatando a luta 
sangrenta no Rio Grande do Sul. 

o SR. WElNCElSLÁO ESCOBAR: - Como prova V. Ex. que o :Sr. Assis Brasil 
veiu recorrer ás instancias superiores? 

O SR. G-ETULIO VARGAS: - Pelas ent revistias dad<LS ao·s jo,rnaes, declairou 
que vinha recorrer ás instanci.ais superiores, e não recorreu a cousa a lg;.1ma. 

Depois que os nobres Deputados responderem a essas quatro per~untas, 
poderão affirmar que o Pre·sidente do Rio Grande do Sul não está real">ito. 

O SR. SIMÕES LoPEls: - Aliás, pôde V. Ex. accrescentar que, do nosso 
partido, representantes diver.sos foram retirados das mesas eleitoril.es á ultima 
hora, ccmtra todos os dispos itivos le gaies, para 'serem tntr,oiduzidos r ep·rese.ntantes 
adver'sarios, a pedido do S-r. Ministro da Justiça e do Sr. Presidente da 
Republica. 

o SR. W'ENCESILÁO ESCOBAR: - Na eleição estadual? 
O SR. SIMÕES LoPEJS: - Na federal. 
o ISR. W IDNCIDSLÁO E SCOBAR: - Não estamos tratando disso. 
O SR. SrMõEls LoPEJS: - Perdão; é um caso muito per<.tnente e que mostra 

a generosidade com que procedemo·s em materia eleitoral . 
o ·SR . WEJNCElSLÁO ESCOBAR: - Isso é muito 'Conhecido ... 
O SR. GEJTULio VARaAs: - Qual·quer que s·eja, Sr. Presic.ente, o ponto 

üe vista em ·que VV. EEx. se collaquem, o que ninguero poderá disc\1ti:-
é que tudo Isso estava d:efi.nitivamen<te reso·lrvido por um pacto de paz, no 
qual os revolucionar.ios se comprometteram a acceitar a continuação na pre-
s!dencia do Dr. Borges de Medeiro'~ at~ a terminação d:> período governa-
rr1ental. 

O SR· WEJNCElSLAo ESCOBAR: - Si elle desse plenas gara;rutias aos •revolu-
cionaúos, não ha'reria rrada disso. 

O SR. GmruLio VARGAS: - Não .se tratava absolutamente -da sua pessõa e 
aigora, quando os revolucionarios do Rio Grande do Sul, mancommunados nos 
motins militares erguem de novo a bandeira da revolta, é contr a a propria 
patria que elles se voltam, em uma trahição vergonhosa aos seus compro-
missos. 

o SR. WENCESLÁO ESCOBAR: - V. Ex. está enganado . Trahi u o Sr. Borges 
de Medeiros que não deu garantias aos !revolucionarios. 

O SR. GEn'ULro VARoAs: - A questão das garantias a os revoluciona rios já 
foi discutida aqui inteiramente e eu provei com documentos irre spondiveis que 
os revolucionarias do Rio Grande do S'Ul gosaram das m ais amplas e com-
pletas garantias. . . ' 

o SR. WENOEJSLÁO ESCOBAR: - Não diga essa herE>sla. 
O SR. GETULIO VARGAS: - ... mas elles queriam tran flformar em falta de 

garantia;s questões policiaes passadas no interior do E stado, com individuos 
de irrfima classificação social, sem representação politica, s em importancia 
alguma no seu partido, que não poderiam absolutamente ser alvo de qualquer 
perseguição. 

O SR. WEJNCEsr,Ao ESCOBAR: - E os factos 1passados em S. João de Monte-
negro, com o !Sr! Benjamin de Mora es e muitos outros ? 

O_ SR. GEJTULIO VARaAs: - Que aconteceu a esses homens ? 
O SR. WENCESI.ÁO E scoBAR: - Foram espa nca dos cruelmente . 
O 1SR. G'E1!'ULJO VAROAS: - Não é v erda de . VV. EEx . podem p a ssar tele-

g r=ma falsificando factoR, a dulterando os acontecimentos, tirando illações 
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zobre acontecimentos .que não exprimem a verdade, como a'Conteceu por exem-
plo, com o caso a que V. Ex. fez referencia aqui, da emigração do Dr. Al· 
meida Castro para a A~·gentina . E' um caso qu~ merece ser descri·pto aqui na 
Crunar a . 

O SR. WENCESLÁO E scoBAR: - O povo que gosa de todas ais ,garantia.s não 
pode levantar-se contra os g overnos. 

O SR. GEl'rur,xo V A!WAS: - Quando se r ealizou a eleição federal de 3 de 
Maio, em que os pa peis o'leitoraes h avia m s ido remettidos para. a Cam ara,, 
quando a luta eleitora l tra va da n a que lle E stado s e .transformara na ex·pecta. 
tiva, na curiosidade publ!ca , voltada para a Carna ra dos Deputados, quando 
a qui ia decidir-se da eleição traçaram os revolucionarios do Rio Gr ande do 
Sul um plano com o intuito de estabelecer a intriga entre o g over no federal 
e estadua l, espal'hando por toda a parte que este ultimo se prep a rava para 
atear a revaluçã o contra aJquel.le , caso n iio f ossem reconhecidos todos os seus 
candida tos . E para da r appar encia s de v erdade a esses boa tos os seus corre-
lig!onarios politicos, em plena pa z em todo o E gta.do, começaràm a emigra r 
pa r a a Argentina , preoccupa ndo-se em telegrapchar a o Governo feder a l com 
avisos alarmantes, dizendo que o governo rio-grandense tramava. a r evolução 
contra o poder central do pa iz si os seus candida tos não fossem r econhecidos 
n a Camara. Os jornaes opposicionistas apregoavam que o Gover no do E '"-
tado ia fazer a r evolução ... 

O SR. WJDNCEJSLÁO E scoBAR: - Contra a ca ndidatura do Sr. Arthu.r Bt-r-
nardes, sim, o Dr . Borges de Med·eiros e os militares ... 

O SR. GE~'uLio VARGAs : - Não apoia do . Ii'oi depois da eleição de 3 de Maio. 
E .quando o proprio sr. Ministro da Guerra , impressionado com esses boa tos. 
teleg1Z"aphava ao .general Andra de N eves, indaga ndo o que occorria, r espon-
dera o commanda nte da região militar dizendo que havia completa pm; no 
E stado, e que aquillo era um simples boa to espalhado. pe los r evolucionados. 
F·oi o t e legramma desse g eneral que queimou a fita cinematogra phica que 
VV. EEx . queriam pl'\JSSar ·em grande escala pelo Rio Grande do Sul. 

O SR. WEJNCESLÁO ;BJsco:a~R: - Ahi V . Ex. pode me absolver de qualriuer 
culpa porque sou innoçente. 

o SR, GETULIO VARGAs : - .A.gora, dominada essa r evolução, reduzida uni• 
camente á def.ensi-va, perseguidos pelas forças legaes, os rebeldes, sabem 
VV. EEx., e ,que é Lima r evolução que p erdeu a iniciativa e que não tem 
xnais fontes permane1ües de r ecursos n em bases de abastecimento para se 
refazer. Reduzida a simples correria s pelo interior do Estado, pouco importa 
que surjam mais a grupam entos aqui ou acolá, que haja tres, quatro, seis ou 
dez grupos de revolucionarios correndo as campiUl.as do Rio Grand·e do Sul 
Elles serão fatalmente, decisivamente, esmagados, porque, para isso, o Sr. Pre. 
sidente da R epublica, fo r te na opinião pUJb!ica, forte no apoio das força~ ar· 
madas, forte na convicção do s eu direito, da mesma fórma por que desenvol-
veu toda a sua energiii., em·pregando o seu pa triotismo, a ,sua v·antade inque-
bra.ntavel e domi,nando os movimento·s r e,voluciona rios de iS. (Paulo, Rio de J a-
neiro, Pará, Sergipe e outros pontos, levando presurosamente o recurso da~ 

!orç;as federa es a esses Estados, no Rio Gra nde do Sul, ha de quebrar, com 
o seu pulso de f erro, as ul·timas resistencias dessas manifestações anarchicas e 
caudilhescas que procuram mais uma vez irromper no meu Estado natal. 

E ha de fazei -o, Sr. Presidente, porque alliado a elle est>á o Governo do 
Rio Gra nde do Sul, isto é, o Presidente do Estado, Sr. Borges de Medeiro.s, 
com a sua energia, c om a sua serenidade, com a sua clarividencia, perfeita-
rn ente preparado á espera desse golpe que se tramava ha muito tempo, j>l 
tendo doze mil homens em armas. 

O SR. WENcmsLAo E)scoBAR: - Ha pouco V. Ex. disse quatro mil. 
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O SR. LnmoLPHo COLLOR : - E ,por um decreto r ecente creou m ais 10 
corpos. 

O ISR. GmTULio VARcAs: - Agora foram creados dez nov os corpos, mas, 
além disso, essas força s que comlbatem ao la do do Gov erno do Estado estão 
acostuma das á luta, nã o se 'Compõem de sortcaclos deste anno n em de r ecruta s 
inexperientes no se rviço milita r, t eem a a lma t em perada p ela gra n deza dtJ> 
um ideal, ba tem-se p ela def esa da sua t erra, pela integrida de e p ela p az do 
seu torrão, pela t r anquilii'da de d os seu s la r es e pela s egura nça dos seus b ens . 
Tudo isso duplica o seu ardor combativo, e a o la do dessa superioridade mv,. 
terial, t eem sobre as de VV. E.Ex. uma innega vel s uper ioridade moral. 

O SR. WENCl!lSLÁO E SCOBAR: - Em que sentido, essa superioridade m or an 
O 1Sn. GE'.rULIO VARaAs: - E ssa superiorida\J.e m oral, baseia-se exa ctamente 

na convicção que t emos de que defendemos o bom direito. ·lo 
o SR, DOMINGOS MASOARNNHAS: - A ordem ! 
o SR. LYRA CASTRO: - o Brasil ! (Apoiados). 
o ISR. GETULIO VARGAS: - .. . a tranquillidade do Rio Grande do Sul. 
O <SR. LrNDOLPHo CoLLon: - Do Brasil, como muito bem diz o nobre Depu-

tado pelo P a rá. 
o SR. GETULIO VARGAS: - . . . e a sua prosperftdade . 
O SR, HoRAcro OY.l:AGALHÃ.Es: - Defender a unida de da P a tria , que n ã o 

pode es ta r sujeita a essas lutas condem ·naveis . 
O ISR, G.E!'.rULIO VARCIAS: - !Perfeitamente . Mal t enmâ·nada a r evolu çã o do 

anno passado, o Rio Grande do ,Sul procurava reerguer-se, r epa r a r os prejuí-
zos que havia soffrido, a s condições favoraveis de t a l m an eira propiciar am a 
agricultura, que teriam os, est e anno, uma colheita aburnl ante; . o gado valori-
zado, tambem, Pois que este havia diminuído em sua quantidade e que pr,o-
mettia abundante e opulenta safra para o !Rio Grande . 

O Governo do Estado, previdente em todas as providencias a cauteladoras 
do seu progressso, havia descripto :na sua m en sagem as v aria s m edidas toma-
das n este s entido, a presenta ndo um orçam ento equilibrado, com um saldo 
superior a mil contos ; todas as obras materJaes que havia r e iniciado para o 
desenvolvimento do E stado; a viação ferrea, que na revolução passe.da, com 
os estragos, incendios e depredações dos r evolucionarios , com a diminuição de 
suas rendas, 3'.:lavia soffrido um prejuízo de 6. 500: 000$000, estava sendo repa-
rada a os poucos, haviam sido feitas encommenda s de vagões e locomotivas a. 
Europa ; construidas d<ivei·sas variantes, r ectificando o traçado da estrada de 
ferro e quando este serviço de reorganização se a ocentuava, qua ndo todo esti> 
1irogr esso de novo .reerguia o Rio Grande, em ·uma esperan ça risonha, 
VV . EEx. vêem de .novo descadear a revolução, sob pretextos fut-ais e im-
patrioticos ... 

o >SR. PIRES DO RIO: - Muito bem .. 
o SR. WENCESLÁO ESCOBAR: - vv. EEx., não apoiado. Protesto; já disse 

que n em por actos, n em rpor pa-lavras tenho nen'huma interferencia na 11e-
volução. 

0 SR. GETULIO VARGAS: - Como não tem, si VV. EEx. em'].Jrestam a sua 
soltda riedade e ap oio? 

O SR. WENCESLÁO ESCOBAR: - Agora, mas não tive a m enor in terfer encia, 
repito, nean potr actos, nem por palavra s; não fui ouvido em tal cousa . J1á o 
declar ei á Camara.. Ag-ora, por·ém, ·não posso abandonar os m eus compa 
nheiros ! · 

O SR. GETULio VARGAS: - Quando digo VV. Exs., refiro-me aos revolu-
cíonarios , em geral . 

O SR. WENCESLÁO E SCOBAR: - Bom, mas eu vou varrendo a minha tes-
tada . 
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O SR, LrNDOLPHo CoLLoR : - O alto espirita de V. Ex. reconhece que ~ 
uma causa injusta que estlá defendendo, tanto que V. Ex. varre a sua tes-
tada. 

O 1SR. WENCESLAO EscoBAR: - Pol'que não tive nenhuma interferencla. 
Ga &par Martins acomiefüou aos seus amigos que não fizesssem a revolu, 

ção, e não obedecido, acompanhou-os depois. 
O SR. GE'.l'ULIO VAR<;JAs: - J>e novo vem V.. Ex. levantar essa campanha 

revolucionaria no !Sul, que parece, pela maneira por que ella se tem desdlo~ 

brado ·no meu Estado na tal, uma revivescencia dos tempos barbaras, que vinte 
reculos de ci'Vilização christã não conseguiram apagar ·(apoiados), repontanrlo 
como se do fundo obscuro dessas personalidades a alma semi-barbara resur-
gisse, desdobrando sobre as campinas do Rio Grande do sul ~.,sas rraticas 
de rapinagem, q ue ·vão deixando atraz de si uma esteira de põ e de sangue, 
estendendo a ruina e a desolação sobre a,quelle Estado. 

O .SR. WENCESLÁO EscoBAR: - Rapi-nagem, tanto legalista como r evolu-
cionaria. 

O SR. GETULio VARGAS: - O telegramma do Sr. Ministro da Guerra ex-
prime a v erdade. Ha dias, conve-rse.va eu com um engenheiro que sahiu de 
Urugayana tre.s dias após a revolta, um encarregado da Companhia Constru-
dora de- Santos, da construcção do quartel daquella cidade ,um elemento im-
parcial em política, inteiramente neutro, contristado pelo que havia presen-
ciado, com a intima r evolta do que ali verificara, narrou-me q.ue foi de uma 
verdadeira devastação o scenario apresentado da cidade de Uruguayana que 
se transfigurara. '8ur:giram de todos os canto.s, de todos os .pontos da cidade, 
em correri::1'8. desabalf1as, pelas ruas, vultos com len_ços ".ermelhos, esvoaçan-
tes, com d1V1sas ver:melhas no cha'Péo, com brados vmgativos e atacavam, em 
meio das ruas, os ve\liculos, como carroças e a utomoveis, virando os objectos 
que estes conduziam, atravancando as ruas, esvasiavam as casas commerciaes, 
os armazens ! ... 

O ·SR. PrnEs oo Rro: - Di•gnos companheiros de Izidoro e de João F ran-
cisco ! 

O 'SR. GETULIO V~RGAS: - ... que retiravam os fundos dos bancos, das 
repartições e dos pa!'ticulares e, mais ainda: taxaram a tanto por cabeça a. 
·varias correligionariO$ nossos, exigindo de uns vinte e de outros trinta contos 
e s i declaravam que não possuiam dinheiro, obrigavam-nos a passar c-heques .. . 

O SR. PrrtEs Do Rro: - Perfeitos companheiros de Izidoro Dias Lopes e de 
João Francisco ! , 

O .SR. GETULLo V~GAS: - .. . levando os cheques ao 1banco. E como o 
gerente do ·banco decjairasse que não podia fazer o pagamento, .porque tinham 
já levantado os proprios d'undos do banco, levaram-no para a !Argentina onde, 
na cidade de Libres, faziam v isar o cheque pelo gerente do banco nacional 
-para receber o ·fü.nhe ir o no Banco de La Nacion, daque l!a Repuolica . 

Assim foi que e,~torquiram dinheiro dos 'brasileiros garantidos pela co, 
a.cção aos g-erentes dps nossos proprios bancos e descontados no da A!rgen-
tina. 

0 \ SR .. WIDNCElSLÁO ESCOBAR: - Acreditaria si V. Ex. citasse os n ome! 
dessas 1pessõas .que foram extorquidas nessas import~ncias. Diwr vagamente 
ê muito faicil. V. Ex. deve individualizar! 

O SR. GEYrULIO V A.\~GAS: - Tenho os nomes dos informantes, que me m ere-
cem todo o ·credito. Um deUes •é o do engenheiro da Com.panhia Constructora 
de iSe,ntos, e uma ca11.ta de um advogado ele Uruguayana. 

O '8R. Wr;NcEsLAo EsconAR: - Essas accusações não se fazem no ar . 
O .SR. LINDOLPHO 100LLOR: - 1São cousas que se passaram e faceis de serem 

provadas. 
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O SR, GETULIO VARoAs: - Eram estas, Sr. Presidente, as informações que 
tinha de trazer oá Camara. Tenho a minha consciencia tranquilla, J.JOis as 
informações .que trouxe são baseadas unicamente n a verdade documen 1:(3.l, 
irretor.quive1. E estou certo que a acção convergente das forças dos governos 
federal e estadual vencer á, dentro de pouco terrnpo, esta r evolta impa-triotica, 
porque ellas teem ao seu lado, a lém da força material, a innegavel superio-
ridade moral, por.que ellas defendem os bons inter esses da Patria, defendem 
a nossa nacionalidade contra a empreitada sinistra dessas verdadeiras arnm-
cadas do caudilhismo .que sobrevivem de quando em quand-0 e que preeisam 
ser aniquilados de vez, porque são fócos continuos de erUJPção ! 

Não devemos, aibsolutam ente, acreditar n esses boatos que por alhi se el!!-
palham, boatos de que os rev-0lucionarios se teem ton1!ado éco e vul,gari.Za-
dores, de quando em vez . Nos ,Proprios jornaes r evoluc ionarios que de lá re-
cebi, el1es diziam no inicio da r evolução, que h aviam tomado conta de todas 
a·s guarnições militares do Rio Grande do Sul, e que tod·as haviam ad'h erido 
á revolta . Narravam f actos absolutamente !nveridiocos e est es boatos espa-
lhados por lá, repercutidos aiqui, procuram, de todos os modos, diminuir a 
ener.gia da rf,.acção da alma n acio nal contra essas impresssões terrorist as. 

Ha duas especies de boateiros: os ·proprios r evolucionarios, declarada:m:ente 
a favor da revolução, que ao menos t eem a hom!bridade de sustental-a e -OIS 
)Joateircs occultos, os derr otistas, e,qu el1e.s que procuram adulterar o.s factos, 
lnslnuar-se pemidamrente e enfraquecer a r esist encia dos defensore& da lei . 

· O SR. PIRES Do RIO: - V. Ex . está falando com mui to acert0. 
O S:R. GETULIO VARGAS: - ... espalhando n o•tkias :le toda a ordem, em 

que vemos, muitas vezes, sob m anifestações ~-anadiss1mttis, apparecerem esses 
boatos, ora tenues esgarçando-se como uma nuvem que se disd'arça ao longe, 
ora p:ejaidos e carregados de inverdades, obscuro!l, como nuvens precursoras 
õa tempesta de que rola,ndú traiz·em no seu bojo uma continua, ameaça i e ex-
plosão ! 

E' contrh esses revoluclonarios, contra. essb." boate1r~s que precisamos re· 
a,gir, com toda a energia de nossa a lma (m1i1to bem), confia;dos :p.as a utori-
dades legae;;, pr,estando-lhes todo o a;poio e t endo no intimo a convicção seren a, 
a certeza de que h avemos de vencer, porque queremos vencer, porqu·e a vi· 
ateria t em d e ser nossa, porque o prbneiro m agistrado da Nação e o Pr.es1· 
dente do Rio Grande do Sul não i1(lfend·em posições transitorias, defendem o 
poder con s tituido, a orderr. lega i, a c&.use, nacional, o socego b a prosperidade 
do Brasil. (Mii ito 'b ern, rMiit() ben •. O oraàor é ·rnutto cumprlnnentaàe>) . 

SEJSSÃIO DIE 3 DE NOVEMBRO 

O Sr. Arthur Caetano (sobre a acta): - Sr . Presidente. A No>tto, de 
hontem, noücia ndo a reuniã o secreta da, Oommi.ssão de Justiça, desrta Oamara, 
em que eu e o meu eminente collega, S r . .Azevedo L'iima, f01mos convidooos a 
comparecer, em deUoada missiva do Presidente dessa IOommlssão, commetteu 
uma irufidelid.ade na maneka .por que noticiou aquelles traJba'Lhos. 

Nã,o houve dia, minha parte, Sr . 'Pr<Jsidente, de ~1.arações espacla.es ácerca 
do movimento revolucionrurlo chefiaido pelo cii:pitão de ma-r e guerra Pro·to-
genea Guimarães. Apenas a;lli <"omrparecl pa:ra declarar que a accusaç;ão que 
pesava sobre a minha pessoa, r elativame'l":e á s!m.ul\a n eidade do mo1v!mento 
!l'evoluclron a rio nesta Caipital e no Estado do Rio Grande do Sul, !llão era ver-
dadeira, po11quainito os chefes Ubertado.res da minha rterra não rtinha.rn oonhe-
cimento da sedição que aqui se preparava com o levaintamento da esquaidra. 
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Depois, em outra parte, diz a referida local que eu h01viai declarado aipenas 
a minha solidariedade com os meus amigos que se JJ.aviiam levantado em ar.mllll 
c001.tra o Sr. Borges de Medeiros. Não <ha dVsttncção, neste momento, entre o 
movimento que se opéra contra o Sr. Borges de Medeiros e a reacção nacio-
nal contra a politica e o Governo do Sr. .Arthur Bernardes. Elstia, é a situa-
çãio do me u partidio. :Njôs, nãb diist,in.guimo:s a IJ:J.\os·tlilildia.de .q>Ule movemos 
em todos os teT•enoo, quer ao Presidente do Elstado do Rio Gôande do Sul, 
quer ao Presidente da Republica, a quem responsa;bi!i2lamos ;pela g-ra;ve si-
tuação do noss o Estado .. 

A esse (proposito, permJtta-me V . Ex., Sr. P•esidente, que encern:ando 
estais KJOnsiderações, leia á Cama;ro. a carta que JfoI dkigide, á maioria. da 
bancada liobertado.ra com assento nesta Casa: 

"iPelotas, fü de No·vembro de 1'9.24 . 
Aos Hlustres DeputadJos lLber.tadores, •Srs. Drs. Wenc.esiáo E sco-

bar, iPlinio Casado, Baptista Luzardo e .AJrbhm:- Oi.etano. - lRfo .. 
ILnterjpretando 10 sentir unanime dos no'ssos co·rreligfonarios deste 

mund~tpio, como, de resto, de todos os verdade!J".os adeptos da liber-
tação gauchla, a Junta Libertadora de Pelo.tas applaude, oom 'VLvo 
enthusiasmo, a hrilha.nte e desassombrada atti.tude assumida no 'Parla -
m e nto p elos .galha;rdos paladinos da Ahliança lL~bertadora, os quaes es· 
tãio dig,namente desempen·hando o mandato que lhes· foi coru'e·rido peJos 
.i!rmãos de causa, sem attenderem liL outros interesses que não sejam 
os à:os abnegados companhetros que os elegeram. 

!Com fraiterinaes aiJ:;raços, nos swbscrevemos. 
Correlig1o1a.rio's e amj,gos attento&. - F'T'Olncisco Si/m.ões. - Eml-

li!o Nunes. -· Souza Soares." 
Deante deste pror,iunciamento e desses aprplausos, Sr. Presidente, fi ca 

lbem claro que a mai~iria da bancada libert01do.ra, nesta Casa, assim proce-
dendo, interpreta o p~nsannento de toda .;i. Qpposição do Rio Grande do Sul. 
(Muito bem; muito bem). 

O Sr . . Azevedo LifIJ.a (para 'U.ma expUcação pessoal): - '8•. P:~<;idente, 

if·oi a .21 de A:gosto do porrente a nno q·ue denll:l1Jciei á Camaira o grande att rn-
itado que prati~~ o .ipo'Ver·no, em S. Paulo, contra ,princ~p~os consagrados e 
tradicionaes de Direito· Publico Inter113Jcional. 

A Olimara encal'ni~ol!-se, em aiprurtes tumultuarias, ,para me abafar a p a,-
Javra, no maUogrado ep::;ven•ho de !fazer crer ao o;iai7 que, o Deputado da op.po-
siqãio, na s ua e:x;tirema ~Jaixão partidaria, chegava ao ponto de comprometter os 
fóro.s i'.Illterna;cionaes do Brasil, imputando lás tro.pal<> legaies e aos ·generaes que 
commandavaim essas i:(ro·pa~ em operaç.ões nos suiburbios de S. PaulJ, uma 
rtr0Jllscedente resp:e•nsaqiJidade, qual fosse a do bombardeio de cld.ad~ abe.rta, 
sem aviso pvêvio e sem ponto certo a. alvejar-se. 

IPediraim-me, Sr. Ptresidenrte, uma prova pa:Lu·Prei e inconcussa, uma ,!!il'O-
;ya Irrefragavel de que effeotivrumente se ha;via realizado esse bombaJrdeio re-
vestido de todos os ·capa:cteristicos da alta gr~vidade a que aI:udi. 

,E' •bem de vêr, Sr , Pl!'esidente, que, de mo·merllto, desta t:-ibur:a, não po-
deria offerecer outras pro'Vas I>alrpaveis de> attentado, a não ser a cit'l.<;ão in-
suspeita dos top:loos da imprensa local e dos IP"OJ>rios communi'cadoR o!ficiaes. 

Todos o.s Depu~aidois, por mais legalistas :ou e·o'Vernistas que fossem, po-
derirum, no emtainto, m13diante rapWa excuirsão á. prox!oma · · ~dade, verifica r, de 
msu, mas N tinas, nos destroços, no\S escomlbTos das casas bombardeadas. o 
sinete, a mairca , o 0/tte~ado da selvageria official. · 

.Aos que n ão acceitp.ram o alvitre de visi~ar a caipital acossada .pe~a fur!a 
dos !llOV-Os 1huno.s, posiSo, po!r'êm, agora, fornecer o documente eloquentissimo 
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e demonstrativo de que não exi>rhni senão a mais (',·ystall:na. verdade ao com-
rnentia.r, em ter.mos po.rventura aorlm0mo6"00, mas e:imctos e fidedignos, a ao~ão 
indefensav·el e iim'.PaitiriOltic.a do Govt.rno. 

Esse do.cumento está no Uwo que recebeu o titulo - Na.rirando a Ver-
dade - da autoria do general de divisão legalista, .AibilLo de No·ronha, que assistiu 
como testemunha 'IJII'·esencial, em S. Paulo, commandante, que era, da tegiã;o 
militaT daquelle E 'stado, a todo o dese nrolar da triste e para sempre m emo-
ravel façanha das tropas go·verni.stas . 

Esse Uvro, ' Sr. Presidente, que veio a lume, Ih.a tempos, na cidade de 
S. Paulo, e recebeu, 'sem embargo do e•stylo i·nfantiJ e da bisonha syntaxe de 
aprendiz, w:n exi1lo de livra;ría, ·talvez, nunca dantes 'Visto em nosso paiz, esse 
livro, 'Sr. Presidente, adianta pro.posições .certamente mais ·graves do que as 
que foraJm o:bjecto de minhas referencias, po:r.que, .á !Pagina 72, o general da 
legadidade, o velho sold~o que não se afafü.ga em pr0testar sua solidariedade 
com o Ooiverno, em todos os passos da obra, accusa me!smo as ·autoridades fe-
deraes e estaduaes de terem querido promover attentados mais truculentos 
ainda que o bombardeio da cidade. 

Leio, sem correcçõe3, para que V. 1Ex., Sr. President~, possa devida-
mente conhecer a extenlsão do crime a que elle allude, o seguinte texto da 
pa;gina 7-2: 

'"Continuando a swa narração, nos declarou o crupitão Indio do 
Brasil, d'f.gura saliente em tod·a a revolta, que o capitão PedTo de Mo-
raes ou o tenente Pitscher ha;ivia communicado ao g.ov&no a i>risão dos 
quaitros O·fficiaes rebeldes, recebendo como respoSta que os mesmos fos-
sem !fuzilados, rnr,dem esta dooa pelo tene.nte-coromel Eduardo Lejeune, 
,pelo te.lephone, e que não· foi cumprida. De.pois de aglum üim1po, con-
tinu'a a narração, o tenente-coronel Pedro Dias de Campos por sua 
<vez O·I'denou o fuzHamento dos i>ri.sioneil'Os, recebendo com.o resposta 
que e8sa ordem não .podia ser cumprida." 

De fórmia nu'a e singela, está aqui, estampada no livro do general Abí-
lio de Noronha essa gTavissima decla;ração ... 

o SR. ARTHUR CAETANO: - Até ag;ora não conrt:estada : 
O SR . .A!ZElVE!Do LIMA: - ... até agoa:a não contestadla., como aiccentu'a o 

meu noibre .collega, e que tanto deipõe contra os 1i.rincipio,s de humanidade dos 
homens da •Repll!blica e contra O•S fó:ros dos actuae's detentores do poder. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Apo1ado . E ainda se fa;lla em benevelonc1a 
do Governo! 

O SR. AzEVEDo . LIMA: - Mas, em relação ·ao bombarde io de S. Paulo, 
paginas ha, a •cuja leitura nãio me posso esquivar, a.d'tm de que, insertas no 
Diario ào 0o%gresso, ;possa toda a Nação saber que a pala.vra autorizada de 
·Um gen er.al d.a legalidade, no exercicio da;s a ltas fun,cções de ·Core.mandante da 
segunda região lll1i11tar, c·ci·m séde em S. Paulo, onde ainda p ermanece, con- ,., 
traria, in totwm, as accusações que formulei d esta trl'buna a 21 Ide Agosto 
du corrente anno (Lé) : 

"D=ante os quatro annos de guerra mundial de 1!}14-1918, a !m · 
pTensa, em quasi rt:odo.s os paizes do Universo, gasto.1 toneladas de 
tmtia e o melhOT da s u.a tlôr de rll:etorica, !Para prégar o odio co<rutra 
os allemães, quali.ficando-os de piraitas e !hunos, p.orque atiravam com 
a artilharia contra oM.ades albertas; os gl'ial!ldes diario.s do nosso paiz, 
afinai:am o seu diapasão pelo dos alliooos e ro.l'o foi o jornal que não 
lançou o e.mvbhema contra a.qu elfos vulgare's assassino·s, destruidores de 
cida des, monumentos e temi>los. 
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Si çonsidea-armos o errvp.reg<J da aritilhairia da divisão em opera-
ções oo.ntra os rebeldes de -S. J>aulo, no ,periodo de 1-0 a 28 de 
Julho ... " 

Neste particular o general enganou-se. Faço a <Jbservia,ção de que o bom-
bardei<J teve inicio a 7 de Julho, segundo as pro.prias i·nformações· do g-0verno. 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Enganou-'se em varias P'Dfiltos. 
O SR. OsCAR SOARES: - Vetia-·se a auth€lllUCidade das informações do livro 

do Sr . .&bilia dE: Noronha: o general enganou-se até nas dwtais. 
O iSR. AzEvEDo LIMA: - Mas não se enganou nos fact<Js. 
o SR. ARMANDO BT!RLAIMAQ1!1 : - Mas. si estava p.!"eso?! 
O SR . .Azrnv.EDC\ LIMA: - Esbava preso sim, ma.S em !og'ar ta1 que del!e, 

informa, poude observar até si a pontaria da artilhwria 'legalista era ou não 
certa. 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - V. Ex. diz Lsso porq Ue nã<J conhece a 
topograiphia da cidade de S. ·Paulo; si a conhecesse verifica.ria que toàJO\S os 
pontos alvejados eram considerado's zonas de guerra. 

O SR. AZID'iEJDo LIMA: - Mas é um gen eral que rtem a pala.vra. 
O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - E' suspeito, por.que, para se defender, 

quer attribuir culpa aos outros. 
o SR. AZEViEIDO LIMA: - Como, s i ninguem o accusou? 
Mas continuemos a leitura: 

" ... temos que constatar, com a maxima tristeza, que a artilharia 
não fez outra cousa sinão atirar sobre a capital paulista, cidade aberta 
,por excellencia, e occupada por numero pequeno de rebeldes, sem 
!fortid'icações 1ue requeressem üros de destruição a longa distancia . 

Atirou-se a esmo, sem objectivo rigorosamente determinado, sem 
que se soubesfem os pontos exactos da resistencia dos revoltos. Bas-
tam os exemplos seguintes: 

1.0 Na noite de 8 'Para 9 de J.uJ.ho (aiqu! o general corrige a data, 
em que teve inicio a obra destruidora dps ·canhões), a artilharia lega. 
lista, que se ÇLchava nas proximidades da Villa Mathilde, por ordem 
superior, sem visar nenhum objectivo militar, simplesmente a esmo, 
fez ·50 disparo13 em direc(;áo tá cidade ·de São !Paulo . . 'Pessoas que assis-
tiram a esse verdadeiro attentado contra a indefesa população pau-
lista, nos gara,ntiram que esses tiros de artilharia foram feitos unica-
m ente com o escopo de el>evar o moral da tropa que estava muiJl;o 
a'batido ! O re1m1tado foi: dois incendios no Braz, mortes unice,mente 
de civis, incltfsive de tres innocentes, em· uma villa operaria sita á 
rua ()onsel'heiro Belisario, tamb'em no Braz. Este ep·isodio, não com 
detalhes, vem narrado á pagina 113 do livro do Sr. Eurico de Góeis 
- '"Sob a MetroJha" . 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Colloca:do V. Ex. ern plano de trlnche!ra, 
com os principias de balistica que determinam a conducta da artilharia, veri-

•ficará, antes de tudo, que todos os tiros dados estavam dentro da. zo1ie, peri-
gosa. Fallo como tecj1nico e o General não me contestará . 

O SR. AzEVEno LI ~IIA: - V. Ex. deveria debater essa questão com o Ge-
nera.! Abilio ele Noronba. 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Estou debatendo com V. ]lx., que a 
trouxe para o Parlamento. 

O SR. AZEVEDO L1~11:A: - Emb-0ra J?.ão seja profissional no assump.t<J, não 
posso deixar de trazer em abono de minhas asserções o test'emunho dupITa -
mente insuspeito para mim, i]Jorque é de um technico graduado e go.vernlsta 
varias vezes confesso. Discutir com V. Ex. é o que eu não faço, para fel~
cidade da Camara. 
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O Sn. ARMANDO BURLAMAQUI: '----O Sr . .A:bilio é um techn!co que esta com-
mettendo erros pa lmares. 

O SIR. AZEVEDO LIMA : - P.eço venia a V. Ex. para me permlttir que 
continue a leitura. 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - - O Sr. Abilio commetteu e rros palmares. 
E' general que não soube defender-se e accusa os outros. 

O SR. ADOLPHQ BEJRGAMINr: - O ~Major Souza Reis tambem se viu na 
contlngencia de ficar inactivo, porque a sua força se bandeou . 

O •SR. ARMANDO BuRLAMAQUI: - O caso não é absolutamente simila1·. 
o Sn. ADOLPHO BEJRGAMINI: - E' semelhante. 
O SR. AZEVEDO LIMA ccont1nuando a ler): 

2." No dia rn ach ava-se collocada, na encosta de Guaya1lna, uma 
bateria de tiro longo, 7•5, St. Chamond, e o se u commandante r ecebeu 
ordem de atirar sobre a Praça da R epublica . P erguntamos: qual po-
<leria ser o ob:jectivo militar q ue obrigas·se ·uma bateria em posição, 
c om alça de 9 .5oo· m etros a ·abrir fogo s o•bre urna das mais bel'las l;lra-
ças de B. ~aulo?" . .. 

(Diriginâc.··se a,o Sr. Ar1nando Burla,ma,qui) V. E:x: . vrte ver como se des-
envolve a acção ... 

o SR. ARMANDO Bi;RLA;MAQUI: - Esta, fazendo fantazia . Em. mate,ri't l:le 
artilharia, elle é calouro, ·é r eprovado por qua]quer sargento. 

O SR. AZEVEDO LIMA: - Com certeza será. um daquelles primeiros mili-
tares attingidos pela lei que V. Ex . propoz - a l ei de excomm·unhão roalot· 
para os offic!ae.s que, om poliUca, não rel1am pela cartil1ha dos governos ... 

10 1SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - :Para beneficio da <lefesa geral do paiz. 
o SR. .ADOLPHO BERGAMIN'I: - E veja V. :mx. : esse h omem chegou n 

g~neral e a comrnandante de R egião Militar! . . . 
O Sn . .AzEVEoo LIMA: - . . . l ei que vae converter o Exercito brasllell'o 

em g uarda pretoriana do Presidente da Republica . 
O iSR. ARMANDO BuRLAMA:QUI: - V . Ex. est!á enganado. I sso é flõr tfo 

rethorica. 
o SR. AZEVEDO LIMA (continua,ndo a, 1en: 

"togo esse que não poderia ser controlado por um posto de observa-
ção e, por conseq·aencia, não poderia ser corrigido? O caipitão da ba-
teria dizcia que, por informações de civil, tinham s ido vistos canhl'íe~ 

dos rebeldes para dos .perto da E scola Normal. Apezar das ponueraçlle" 
de a}guns paulistas, a h! presentes, e que descr everam a pravct. da 
Republica. procurando provar a im·possi'bilidade de servir como r.ollo-
cação da bateria, o fogo f-oi criminosamente aberto, e a bella praça 
alvejada . 

.Alvejada sim, mas a ttingida, felizmente, não . 
.As granadas arre>bentaram: duas no Viaducto de IS-anta Jilphyge-

nia. uma no Iairgo de 18. Bento, U!m.a no ·Hotel d'()este e outra no 
largo de P aysauéltL " 

(Didgind-0-se cio Sr, Armanào Burla,maqui) : - Pontaria, como V. Ex. w. 
;iess!ma. 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - E' outra cou:sa. 
o SR. AZEVEDO LIMA (continuando a ler): 

"3 .0 O 'l'heatl•ú Olympia, s ituado no ~omeço da Avenida Rangtii 
Pestana, tinha sido transforrnado em abrigo da população espavorida 
com o bombardeio . E ste edirficlo não tinha nas suas proximida.d<is 
nenhuma ar~s denominadas trincheiras ; a mais proxima, era aquella 
que existia na estação Norte, dista nte mais ou menos 500 metros d~ 
citada casa- de diversões. No emtanto, 'foi attingido por granadas de 
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artilharia legalista, as quaes occasionaram innumeras mortes e f1i1•!-
mentos nas pessoas ahi abrigadas . Não atinamos, por maior •esforço 
que façamos, qual era o ponto visado com esses disparos que cahiram 
no Theatro Olympia . Acaso eram dirigidos para o QuarteI da L11z, 
.que ficava a mais de um kilometro além, visavam a estação do Norte, 
que ficava a 500 metros aquem, ou, finalmente. tinham como objeetlvo 
abater o moral dos rebeldes?" 

!Parece, pois, que as lições do nosso prezado collega Sr. Armando Burla-
nraqui deviam ser dadas antes aos legalistas, que fizeram a pontaria errada, e 
violaram preceitos de direito internacional, que ao General Abilio de No-
ronha, que dellas não precisa. 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - V. Ex. está engana:do; não dou l!ÇÚ() .. 
ninguem, mas ao General Abilio posso rlal-as. 

O S,R. ADOLPHo BElRGA:MINI: - Acho que V. Ex. não pode mais presente-
mente dar lições de balistica a ninguem. 

O SR. AzEll-"iElDo LIMA: - A artilharia de V. Ex. é miuda e parlarnentu.r. 
o SR. ARMANDO BURLA.M\AQUI : - Está V. Ex . enga nado. A minha é esplen-

dida artilharia de combate . 
O SR. AZEVEDO LIMA: - E' daauellas metralhadoras de tiro ra.pldo q1.10 

alvejam os discursos dos oradores ... 
n SR. ARMA.."IDO BuRLAMAQur: - V . Ex. pergunte aos meus camaradas na 

Marinha . 
O SR. AZEVElDO LIM<A (continuando a ler): 

"E assim era e assim tinha de ser, vol'aue nesta i.nfeliz r•wolta, 
parecia ter soprado um vendaval, que tinha carregado o pouco bom 
senso aue aindla restava aos nossos natricios . Qual o verdadeiro panei 
'da a rtU.haria? " 

lllntão comeca elle a pr~lecionar: 

"O de destr uir. o adversaria; porém, para isso são necessarios t!rr,,. 
precisos. lento~l, com observações rigorosas dos impactos e com um 
em'!)rego de ·munição necessaria para destruir, com toda a segurança, 
o objectivo. " 

:N"ão entendo o que é Isso; V. Ex. depois me informam em particufat . 
O °SR. ARMANDO B pRLAMAQUI: - V. Ex. sabe aue auall{]uer homem <le 

bom senso es'creve isto. Não precisa ser mHitar. 
O SR. AZElVlilDO L~M;A: - Não conheço este termo "impactos". 
O SR. ARMANDO BURLAMAQ1JI: - O aue V. Ex. leu. ahi. r epito , qualque; 

homem de bom senso escreve; não precisa ser general. O papel do torpedà 
é .torpedear. o paipel da caneta é escrever. . . Isto é até calinada ! O consà-
lheiro Accacio diria a rpesma cousa, com linguagem mais bonit?,. 

o f'IR. ADOLPHo BEIRGAMINI: - Então, é calinada e. ao mesmo tempo, obra 
de bom senso? 

O SR. AZEIVEDO LIMi1-: - V. Ex. acaba nroclamando aue ri General Abilio 
de Noronha era revoluqionario . 

O Sll!. ARMANDO BVRLAMAQUI: - Não sei, não posso julgar, poraue não 
tenho provas do proces.jio, mas este deverá dizer 'tlguma coUR(l, a res.peito. 

O SR. AZEIVEDO I.IM/I. fonntinuando a l er) : 
"Todavia, o fo•go poderá ser rapido, quando desencandeado nor. 

sur"Preza sobre obdect.ivos animadüs e desco.bertos, t.aes r.omo poRsam 
ser a inrfantariit, cavallaria e artiliharia . Os tiros ef<ficazes devem ser 
precedidos, em regra geral, de tiros Q.e regula.çifo. " 

Vae por ahi o autor do livro a ensinar auaes as regras de balistica quft 
d·evem ser o'bservadas em casos semelhantes ao de São Paulo. E a paginas 
tantas, diz o seguinte: <(Lendo) 
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"Durante a ,grande .guerra, a infantaria, nas lrinciheiras preferia. 
o inverno., com seus dias de chuva. de frio, de n eve, aos bellos dia.s 
de verão, unicaimente lJOrque os fli<Ls invernosos são curtos, ca!hindo a 
noite entre 1•6 e 17 horas e, ipso facto , cessava o fogo da artilihariia> 
inimiga. Aqui, não; eria o contrario. Mal cahia á noite, roncava a 
artilhada de todo o calibre, cada bateria 1'azendo mais barulho que 
a .outra, como para melhor metter medo aos rebeldes e dar coraigem a 
si pro'Pria, parecendo o m·enino que, assustado ao passar por uma 
matta durante a. noite, assobia ou cantaro~a. afim de t er mais 
3nimo ... " 

O S'P.. ARMANDO BURr...AMAQTJI: - Veja V. Ex. 'COmo um ,genei·a.l. do Exer-
e:itio se refere a seus companheiros . 

o SR. ADOLPEo BERGAMINI: - Criticando os factos . 
O 1Sn, ARMANDO BuRLAMAQUI: - Criticando, não; censurando (> o.ue está . 
O SR. AzEVEDo LIMA: - Mais a~eante: (Lendo) 

·"os rebeldes não tinham linha cop.tinua de fortificações e as suM 
trincheiva.s eram fraiquissimas, a lguns parallelepipedos empilhados "' 
en:i geral guar necidos por numero reduzido de hom.ens. Não eram. 
·portanto, obstaculos serios; e nem de longe se pofüam qualifka r de 
trincheiras: não tinham defesas a:c1cesio;orias, não tinham para-dorso. 
para.-estilhacos. etc. - eram obstaculos que oo·erarios. em dias: de 
greve, costumam oppor á acção da policia. 

Qual, pois, o verda,deiro e unico pa'J)el que deveria ter tod~. a arti-
lharia legalista? Simplesmente o de artilharia de acompanhamento rl.e 
infa ntaria, m6rmente· dispondo a divisão de n carros de assailto, j~ 
que com elles é licito supprimir a preparacão do ataque e reduzir an 
minimo o fogo de acompan'ha:mento da a rtilharia. Dado o caso de não 
bastaI'em os carros de assalto, poderiam ser empregados os canhões 
de 3'7 e os morteiros Stokes, existentes na Capital Federal, de onde 
tarobem vieram os carros de assalto . " 

Eis ahi, Sr . Presidente, caracterizado em termos categoricos. por autD-
ridade te,chnica, o assumpto que foi objecito do meu discurso de 21 de Agost,,. 
do corrente anno e .que tanta celeum·a leva.ntou nesta Casa, azedando os ani-
mos dos Deputados governistas, que me metral.haram com seus atPartes :i.ssa-
nhados. 

O general, em certa parte de seu livro de critica acerba e pro.fim<iona1l, 
chega mesmo a accusar a competencia militar dos m ais importantes generae!'I 
de brigada qu e estiveram á frente das troµas Jegaes em operacõei; em Sãd 
Paulo. 

Furto-me, Sr .· Presidente, ao desagradavel mistér de reproduzir os termos 
acidos com que o general Abilio de Noronha se refere a seus c·ompanheiros d& 
11.rmas; mas não vosso deixar de o'bjectar a tS1. Ex., não em de1'esa dos mili-
tares da legalifl.ade. m as a titulo de explicação, P-ertamente mais obvia. f'~JA 

não foi a incompeten1cia ou a incapacidade profissional dos generaes que fel! 
com oue a.s :trollJas legalistas, sem em'bargo do bombardeio desarvorado "' a. 
esmo. de aue VV. EEx. acabam de ter conhecimento circumstanciado peJR. 
leitura que fiz, deixassem escapar o general Izidoro, de S. Paulo, illeso, com 
todo o effectivo de suas trouas, carregando as munições de combate e atl\ a. 
t;>rO'.J)na a rtilharia uesaél a. _ 

E' certo, Sr . Presidente . . que este não en•controu 1i. sua frente, nas linha.a 
da 'Cidade de S. !Paulo, ou na :retaguarda, através das estradas .que o condu-
ziram ao sertão de Matto Grosso, os soldados braisileiros que se dispuzessem 
a fe rir um combate serio, em luta fratricida. 
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Em toda a parte, a todo momento, a cada passo, ao Governo deparavo-~" 
dilfficuldade ao appel'lar para os solda!dos da lega.lidade; esses, preferinn<> 
abster-se de participa r de cruento conflicto entre irmãos, adaptaram o alvit.rP. 
de esperar que o Governo do Brasil escofüesse solução pacifica para o casa. 
propondo, aos rebeld<>..s, talvez, a deposição das armas mediante accordo hon-
roso e patriotico . 

E da hi por diante, até hoje, o mesmo ohenomeno de syste.matfoa aibst.en-
cão se vae renroduzinno _ 

o SR. ARTHUR CAETANO: - Muito bem. 
n f1R. AZEVEDO LIMA: - E si tal não fôra, Sr. Presidente, não teria ido 0 

denoda!do general Isidoro, tranquilla e serenamente, ao Estado de Matto Gros-
so, com as suas trol)as, refazer as forças posta.s á prova nos comba,tes de Bii" 
Paulo; não teria, depois, re.fluido para o sul em via.jem, agua acima, agua 
a.baixo, no rio Paraná; não teria acantonado pere.nnemente no fundo do FJs-
taão do Paraná, á foz do Iguassú; não teria, depois, feito prolongada inourRi" 
no Estado do Rio Grande do Sul, onde dirii;:-iu, com sua notaria proficiencia. 
o nrel)aro e o Estado-Maior das d'orças r evo1'tosa.s, e não teria r.;1e;ress::;.do, afi. 
nal, ao Paraná para retomar o commando de seus aguerridíssimos SU>Mad0s, 
afim de penetrar definitivamente no Estado do Sul, conflagrado . 

E' que a impotencia do Governo ;não pôde ser jugu'lada com o auxilio da.~ 

tropas legalistas. 
n ~R. AnoU'Ho J3ERGA:MINI: - Estas não tinham .ardor, como não t<>~m. 

na luta. 
O !SR . .A.zEVEDO .LIHA: - E' que o Governo, que entrou, de animo prevenirlo 

neese confltcto, ap·p~llando {[lara todos os processos mais condem.naveis contra 
os soldados rebeldes, não enco;ntra a sympathia nacLom1.l, nem gosa. d<> .o.uoio, 
elo estimulo, <io incertivo das massas populares do paiz. 

o SR. AUGUSTO Di;J LIMA: - Não apoiado. 
o SR. ADOLPHO ]ilER\:lA:MINI: - Apoiado. 
<> •SR. AUGUSTO D,E !Lr:MA: - Despertou em todo o oaiz o e!luirito pa t>"io-

tico para r~agir contra a revolta ... 
O su. AnoLPHo ~3ERGA:MINI: - Que despertasse o espírito patrioüco, acr8-

dito; mas, para rea,~:-ir contra a revolta, não. 
O •S:R. AUGUSTO :qE ILJ:MA: - r ecebendo o apoio de todos os Estados, c111e 

enviaram forças pana defender a le>galidade. 
O SR. AZEVEDO I ,.>I:MA: - Neste momento, em que já attingiram o cumulo 

os destemperos e desmandos das autoridades fcderaes, si o general revolucio-
mirio, que a sympa·bhia popular converteu em her6e lendario, tiver conheci-
mento do· numero a 11.ue ascendem os presos que povoam todas a s Bastilhas 
constituidas por de·cretos do Sr . Presidente da Repubilica; si tiver noção daH 
torturas que soffrem esses presos e dos vexames que passam; si soulber do 
projecto que se .pr\:)t ende em b-reve transformar em lei e se gundo o qn3* 
ficará o Presidente pa Repu]Jlica armado de amplos e illimitados poderes pará 
fulminar com a re.f!orma compulsaria os militares desafifectos, - o que irá 
reduzir o Exercito e; a Armada á deprimente condição de guardas p·retorianos 
do Cattete; si soU'ber que ainda .ha tres ou quatro d.ias, em plena Policia Cen-
tral, seu companheiro d'armas, o destemido capitão Costa Leite, aggred1do 
pelos energumenos jia Policia, que se locupletam com os vintens azinhavrados 
das nossas magras economias, espancado por esbirros e sargentos do Exer-
cito, a serviç.o da Ro·!icia, so1'fTeu a humilhação das vergastadas com que sõ 
SP. castigam os caftens londrinos; si souber de todos os innominaveis atton-
tados que degradarr1 o Brasil perante os nossos concidadãos e o desaicredltarn 
no conceite das na (;lões estrangeiras, certo, Sr. Presi'dente, não enrolará tão 
ce,fo o lábaro da nebellião, que foi desfraldada em S. Paulo, em nome ila. 
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liberdade, para suibjugar o regimen do cezarismo e da oppressão. Como depôr 
as armas, emquanto o iSr. Bernardes não se convencer de que as praticas, a 
que está recorrenuo, e os processos de que lança mão, com-promettem menos 
a dignidade da presidencia da RepubHca que a honra da nossa propria nacio• 
nalldade? 

o ISR. ADOLPKO BERGAMINI: - o espancamento do capitão Costa Leite; foi 
uma cousa ver.gonhosa para todos n6s. 

O ·SR. AzEwoo LrMA: - Sr. Presidente, si a historia nos ensina que quasi 
lleID'!ll'e o delirio megalomaniaoo dos usurp8:dores do poder os céga, a ponto 
<l.e não reconhecerem que bem curta é a distancia que vae do Capitolio ~ 
Ro'cha Tarpéa, a c·hronlca ta;mbem nos adverte que aos idolatr'as da liberdade 
oão abatem o animo as viole·ncias mais requintadais. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Ao contrario. 
O SR. AZEVEDO LIMA: - Para elles, felizmente, como para o mal'1quez ele 

Posa, na obra prima de ·shi.ller, não tem pa:eço, nem to'd.os imtPBrios do mundo 
valem um atamo della siquer. 

Queira Deuis, Sr. Presidente, que, tornando em si do seu perigoso delirio, 
e.s autoridades do Governo reconheçam que ainda é tempo de voltar atraz, . 
no tortuoso ()'aminho dos desatinos, dos destemperos e das "lolencias qne 1n-
advertidamente palmil'ham. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; •muiti; oem.) 

. O Sr. Adolpho Bergamini (para ·1ima explicação pessoOll) : - Sr. Presi-
dente, converter os espirit-0s conturbados - cuja aictivMade foi 1posta aio ser-
viço de uma idéa., palriotioa para fins, regenerad-0ra paira muitos, acceita ta-
citamente pela expectativa da maioria da Nação, e, contrariamente, repudiada 
por outiros, intere5Eados em manter as .po.sições do ·podeir - d~ia, -ma.is elo que 
'l1U'nca, neste instante, ser o pro.po1sito dos dirigent08 . 

Conveirter, poI'ém, será symonimo de agg.red'ilr? De desafiar? D a punir 
ou de vingar? . .. 

Paixões e cont:rariedades S'éria.s dominavam a alma. brasileiTa quando 99 
Iniciou o !pe.riodo pre'sidencial vigente. 

Erros ,graves, ianprohidades e füsperdicios constituiam as realizaçõe<> que 
mais imp.ressiona.'V'rurn a.o povo descrente dos .poderes, S-Olidalrios entre si na 
fl!Ppirovação e defesa de todos oa de scalaibros. 

Penso corm Rod6, o soitimllante burilador de .A.riiel, que "se realmente póde 
lhaver uma rparle rurcortedda e inca.:iYaz de reainimaç1Lo· em uma alma viva, nelJ. 
Tadicar-se-ha. a desesperainça, estigma comparavel ao àiabolico, que se infiltra 
como cousa sem vida., para ·semp,re ,e f-0.rma .o ciampo proipicio ao mal." 

A de.ses·pera;nça € a renuncia, géra indifferença e o aibanc1ono, a inercia 
e o impa;tri·otismro, a adyiMmia e a mor·te. 

A vitalidade, ao contrari·o, propulsiona a energia, .põe em equação a idéa 
e o 1sentiiillento, des-perta o interesse e anirn.a ao combate, encona!ja, e dá. tem-
1Pera., força e oonfia;nça, suggerida pela fé, que incita á luta, á renuvação, 
a .:> aperfeiçoam0!Ilto, ao pro1gires.so-. 

Rea1ge urma pai11te da .população? Tanto me1hor. Se reage vibt'"l.. E onde 
há reaicç?>o iha vidia. 

Debailde pretendeu-se impor- JJela yiolen.cia, .pela fraude, pelo suborno a 
menti·ra do que o passado Governo - Executivo, I,egislait!vo e Judiciarf.o. -~ 
:r'autára os seus actos ·pel•a trilha do bem. 

Não reform.am a alma coUeotiva C{)IID as veirdades ou .ois erros impostors 
ipela solercia, pela astucia ou pela força; reforrnaim-n'as as verdades ou erros 
que a;pai~Oíllam. 



316 -

A:ssistira toda gente o escoar de milhares de cont<Os no regabofe da E x-
rpo'sição de 19212; o desmonte do :Monro do Castello, as ü'bi!'as da Avenida Atlantica 
entregues, a .preço =o, a ,proximo parente do Pil'esidente da Republ1oo.: ae 
obras do No.rdeste, a elec,-trificação da Est>rada àe Ferr.o Central, a le ttm d(, 
f. 4'.00U.000, s~i lá qTua!IltOs ou1lros e <vergonhosos casos ... 

O SR. '.rAf'AREls CAVALCANTI: - Tudo i:sto foi perfeitamente explicada.. 
o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - . .. con,~Utuia.tn pil'etextos á .sombra d DEJ 

quaes surgiam fortunas co·mo no.s contos de fadas e, pairallelamente, a vida 
encail'e•cia, subiam os 'P1·eç-0s dos generos, emquanto o•s commerciantes autes se 
ibanqueteava:rr .. com o iPre'sidente, que reoebia, sem ve xame, aJfa.ias sumptuosas, 

o SR. TAVARES CAVALCANTI: - Tamibem não ê exa,cto. 
O SR. AzEBEIDo LIMA: - O colla r o P ·resid:ente o recebeu. 
o SR. 'l'AVARlllS CAVALCANTI: - Não recebeu. 
O 'SR. AzEJVEDo LIMA: - Se não 1foi o ex-P ·resiidente que o recebeü, foi 

·su~ oopo::fo., v QU<' ~ &. m ci<ma cousa e ai1lê ma.is .grave. 
O SR. ADOLPHo BERGAMINI: - Fallei no J?[-esidente poirque não queria 

envolver no .caso uma se nh0ira . 
O SR. TAVAR!Els CAVALCANTI: - Não seI'á revelaição de pouca no•brezia, fa:zer 

accusações dessa o.rdem a um Governo .que j~ :passou? 
o SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - Não, maxim>é tendo-se levada. o flactD .pari. 

os Triobunaes, quando o ex-i!'Tesiderute da iReP•U'blica se apToveirtou ·l~ lei de 
imprensa .:para metter na cadeia ;um. jol!'naHsta, poir meio de uma sentença 11.z. 
rancarla. ao vo.to do juiz suspeitissimo, e que não .teve a hombrida>'ie de 11a 
a;bster de ju1gar, mesmo Sliàibendo que o seu voto era .cteci·sivo . 

O .SR. TAVARES C1l.vALCANTI: - V. •Ex. está enganado. O ex-iPreside>r1t.e <la 
Reipublica foi accusado de cr1me de sul:Jor.no. !PTocedeu .com toda a hombridaà~ 
e procurou, como er~ justo., ~habilitar a sua 'ho.nra perante os tribunaes . 

O Stt. AI>o·LPHo J3.EROAMINI: -;--- Nao u co·nseguirá n<> tribunal da <011ia!âio p a• 
l:JUca. Por fa;I,tar pro·vas ou poT erros pil"aticados no seu Governo, esse juiga. 
mento a,bsolutQlrio el~e nãio o al{!lamç,arâ da O·Pl·niãio. 

Pro~egu.tndo, Si!'. !Piresidente, ean 76, a magis-trmtura france"ba ouvia os 
interessados nas delrj.andas, os quaes contem1plavam os julzos com o ciue l1E 
chama1V>!tm as especi(/Jrias . Em 2•2, nct Braisil, foram coJ.lares • . • 

Multi'pl>o.s motivdi,>, multiplos e impressionantes, azedavam o ambl·;mt~ so· 
cial do .pwiz, que a;cabaiva de sentiT o:s .refluxos de uma guerra sem igu:al OC»O 
Univeirso - qual a C}onf!Ja,gração euil"o1piêa em cujos campos de combate com· 
pareceira ~ e vinha de sOifdirer os abalos indescrl•ptiveis, physicos, moraes e 
econornicos, da .peste, qual a !Pa,ndemia de grippe, 0quand() suil"giu a cont.end"' 
encarniç·adiª' da ca,mp\l-ruha .pr€8'idencial . 

Sc~ndiu..,se a Nação . Passada a refrega, não volveu a .paz noli es,pirlto~ . 
Ifiluve tréguas, e venicedores e vencidos aguardalvam 1JJI1ciosos, TetTruhido-s· uns, 
confmntes o.u:tro.s. a ~xecução serena e >SUPQI"ior . genero'sa e .patdo.tica, do '.(Jro-
gramrna det-end1do pçlo novo Presidente da Republica . 

OlvLdar as oflfenl;\as recebida,s fôra uma das suas .J;)Tomes·sas. Não inter-
Vir na verilficaçãio d~i poderes, outra. E'ls~ nã,c, lf!gu.ra cll!tfil e <!Xgre.ssa n.a 
platafomma . Qruamdo, .porém, do Teco1nJhecimento do c.am.diooto eleito, suscifou· 
se o alvitre de um t\I"ibunal de ho·nra, a exemplo do ClhHe. Negava-se ind~
.pendencia 0JO í0ongre1iso, composto de :polirtioos, ipara bem conduzir-se nessa 
u.pt.ração. O Dr . .Airthur B ernardes, reaff!rmaindo opinião já eX!Pendid:a -0omo 
Deputado, esc·r eveu, em 00irta e·nd:ereçad.a ao Senador Azere!d:o, Vice-Presidente 
do .Senado, este trechp que conV'ém reoordiar : 

"iPor outro lado, o Constitul111te terâ es•peiraCLo, não sem ,razãJo., que 
o OO!Ildidato á nolbi.ussima imvestid'Uira ,prestdencial seria semJ;)Te um 
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cid!i.dâ.o incapaz ª"' co,nsllri;.nger aeus partidarimi no· Congresso, O'll de 
a,ppellrur para vincmlos politlcos, em uma rnateria em que só os da lei 
e da co.I!Sciencia devem puxair pelo.s congressistas. Tomo a Deus por 
testemunha de que nãio me passa, siquer, pelo espirito a pratica. de 
acção tão baixa. Co,nfio, aio contrario, em que o Congresso, como ver· 
dadeir,o trfbunal, lirv~·e de quaesquer padxões ou con~trangiment-0, exa-
mine com o maior rigor os documentos c1o pleito." 

Empossado, debaixo do estado de sitio que manteve, o Presidente come-
çou üS actos de vingança. Interveio no Estado do Rio, acoroçoou a revolução 
fratricida no Rio Gr ande do Sul, foi intolerante e odiento com os militarei>, 
em cuja clas~e havia recaJ.cados mas fortes resentimeinto.s, jusrt:os ou injustos, 
mas de existencia rerui; derrubou a situação bahiana, amordaçou a imprensa, 
a imprensa, Sr. Presidente, cujo sequestro, n a lição immortal de Ruy Bar-
bO'sa, condemna a Nação a uma atmosphera de calaJbo uço, expirando com ena 
a democracia. 

Não me forro ao prazer de passar os ochos por essa pagina lapidar do 
insigne mestre, cuja perda representa - e como o sentimos agor·a! - uma 
desgraça naJcional: 

"A imp·rensa - disse eU.e em 4 de Maio de 1914 - e o meio de 
ç.01'l'espondencia entre o Congresso Naoional e a Nação, é o ambiente 
onde a Nação respira e respira o C'ongresso Nactonal. 

Elimtnada a im<prens-a está decretada a asphyxia, sequestrada a 
representação nacional, condemnada a Nação a uma atmosp:hera de 
calabouço·. 

A imprensa não é só uma liberdade individua:!, é ·ainda uma 
instituição, uma grande insHtuição de ordem rpolitica. 

!Sem ella, expira o Governo do po'V'o pelo povo, cessa o regimen 
repu'blicano, desapparece a Constituição do mesmo modo como no 
globo onde habitamos se extinguiria a vida, se lhe tirassem o en· 
voltorio perenne de ar que a alimenta._ 

.AJssim co·mo os individuas vivem ·da perennidade do air respira-
V·el .que é o benefioio commurn dais creaturas animadas, assim as 
sociedades modernas subsistem da pUJblicidade quotidiana, que é o 
respiradouro geral das conscie..'lcias. 

J.>a iID1Prensa pois, depende essencialnrnnte, como do ar atmos-
pherico os pulmões, todo este sy·stema de freios e contrapeisos, de 
limitações reciprocas, de acções e reacções, de poderes distribuídos, 
limitados e fiscalizados, em que consiste a existencia de uma demo· 
cracia liber'a l. Removei a imprensa. 

Ora, é a essa public·idade quotidiana que se chama imprensa, 
e já inão h averá justiça, já não haverá admini.srt:ração, já. não haverá 
legislatur'a, já ·não haverá soberania nacional, já não haverá tran-
quilidade nem 'Confia n ça, nem credito, nem trabaH10. Reinará. o 
pavor, o arbitrio, a vingança, :a força, a immorailidade, a miseria, a 
vergonha. Reinarão os aventureiros, os desaibusa:dos, os malfeitores, 

Mas não ha publicida:de onde a pub'licidade não fôr livre. Do 
mesmo modo como o ar que se confinou já não é ar, é carbono, ê, 
toxico, é filtro de contaminações, desnutre, envenena, m'ata, assim 
a imprensa tutelada, a im'Prensa policiada, a imprensa maculada 
pela censura deixou de ser imprensa, porque deix ou de ser va.lvula 
da verdade para se converter em instrumento da sua stippressão 
Orgão ·Por excellen:cia de fiscailização do governo do povo pelo povo, 
transformou-se em encabridouro, para occultar ao po-vo as aJC<f;os 
ca,pitaes do governo. " 
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o SR. HENRIQUE DonswoRTH: - E a censura é parci'al. V. Ex. deve 
a.ccrescentar. 

O SR. AzNVEDo LIMA: - Censura que desaçaima os jornalistas contra a 
0:1>posição e paga os elogios aos mercenarios do Governo. 

O SR. A.DoLPHo BrnROAMINI: - A imp'rensa fôra, pol.1ém, o orgão principal 
e preponderante de combate á candidatura Bernardes; para esse crime, a 
pena de clausula .. Veio a lei n. 4. 74'3, a l ei maldita, precedida de vehemente 
combate, que ainda tornou mais tensa a opinião pubUca. 

Entrementes brotaram, como cogumelo.s, os apanis-uado.s, os protegidos, 
para os quaes to·das as portas se abriam facilmente ao prusso que parti. o~ 

desherdados da fortuna, negava-se a mais ligeira eq'llida:de. 
Dominaram o ne;potismo e a injustiça, o aulicismo e a autocr acia. 
Os magnatas ostentavam - e ainda não escondem - o producto de seu~ 

raceis e opulentos ganhos: .palacetes e bimgalows, insta\.lações luxuosas, indu· 
mentaria cara, ar .prasenteiro e ventre empanturrado, nêdios e formalizados, 
eil-o:. que passam, em sobe:r'bos automoveis, respigando lama, aggressivos, na 
tuI'ba que os sustenta mediante extorsivos impostos que o Congresso au-
gmenta todos os annos. 

E este Congresso que applaude systematicamente e invariaveltnenta to· 
dos os actos do Executivo. 

Vexame sem precedente adveiu-nos com a Missão Britannica. Vindoa 
do exterior, os nossos cr.edores devassaram todos os segredos do Estado, pre-
scrutaram ·a nossa vida, tudo examinaram, impondo, afinal, as exi-gencias mais 
absurdas, desde um tribunal .que lhes assegurasse o controle das nossas es· 
tradas de ferro atié ~ re.forma do nosso Estatuto Politico. 

Eis sinão .quandp sobrevem o pleito de 17 de Fle·vereiro. Das unidades d:l 
tederaçii,o onde o D). Arthur Bernardes fôra derrotado, bavia por castigai' 
o Districto Federal. A eleição of.f'ereceu a opportunidade. O reconhecimento 
de poderes poz rem9-te á obra, que requintou com o telegramma, dado á es · 
tampa anniga, no ·quill o Presidente da Repulblica ahamava um discurso offen. 
!li.vo do eleitorado, offensivo da magistratura, da imtprensa e dos membroa 
das mesas eleitoraes - uma pagina àe sadio patriotismo! 

Quem, violenta e reitera;damente, maculou a Constituição? Que es~ 
rança podia o povo ·.ter mais no · Governo 'que tomára a Deus por testemunha 
de que não lhe passava siquer ,pelo espirita a pratica de acção tão baixa? 

Com a abertura do Congres·so conhecera,m-se os <termos da mensagem 
presidencial; mais adeante os do relatorio ;Monta;gu. Aquelle ·documento era 
um decalque deste; o PI'esidente da 'Repulblica s-ubmettia-se ás exigenc!a~ 

!11glezas plenamente e, por carta p111blicada no Times, assumia este compro 
mis·so com o chefe q.a missão. 

Estourou a revolução de São Paulo. 
Mal a noticia a;qui chegou, antes de qualquer medida outra, precedendo 

mesmu ao estado de sitio, exhibiu-se, á plena luz, com alarde, ;para implan. 
tar o terror, a acçã,o arbitraria do Governo, por seus prepostos da policia, 
.prend'Ond_o acis jórnaFstas que haviam sido infensos á candidatura Bernardes: 
Maur!cio de Lacerda, José Oiticica, Mario Rodrigues, Macedo Soares, Edmun-
do Bittencourt, forai:n logo recolhidos á Casa de Correcção, presiK!io destinado 
a réos de crimes communs, o que vioia o texto e~,presso do art. 80, § 2.' . 
da Constituição e infringe, tratando-se de homens fo rmados, o disposto no 
e.rt. 240, do decreto n. 6.440, de 30 de Março de 190'7. 

[)emonstra,ção e;1rnusada de renuncia àas ;proprias prerogatlvas e attri · 
oulções 1evou o Congresso a autorizar, contra a L.ei Fundamental, o Executivo 
a estender o estado pe sitio onde, como e quando quizesse, a seu talante, pelo 
tem'PO que entendessie . 
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O SR, HElNRIQUE DooswoRTH: - Como prova o habfjas-corvrus a nte-hontem 
concedido pelo •Supremo Tribuna l Federal. 

o SR. Azmvmoo LLMA: - IE . •que não fo i co.noodido a ntes , ha mais de quatro 
inezes, porque o Governo, calculada, lfria e propositadamente, sone.gou os 
factos á a lta m agistra tura e faltou á verda de .pa r a requintar na vingança. 

O ·SR . .ArlOLPHO· BERGAMINI: - Fo.ram, dE-st 'arte, suspensas as garantias 
em São Paulo, Di,stricto F1ederal, no !Estado· do Rio . Pouc o depois, 1Sergipe, 
:Bahia , Amazonas , Pará e Rio Grande do Sul ficavam tambem sob o aribitrio 
discrecionario do E xecutivo. E n o Rio Grande o processo seguido foi o mais 
afirontoso. Um simple!I tel<egramma do 'Ministro da Justiça a o Presidenrn 
do Estado autorizava-o a JJrBnder e d eporta r ·quem 1he aP')_wouvesse. De uma 
assentada revogava-se a le i n. 39, de 30 de J a neiro dB 1892, officializavam-se 
as vinganças que o dicta dor Borges de Medeiros quizesse praticar contra o~ 
seus desaffectos e rasgava -se, e m mais um pedaço, a já tantas vezes violada 
Constituição Brasileira. 

O SR. ARTH1JR CAETANO: - E dizem quB fomos nós que transgredimos o 
tn.1.tado dB Pedras Altas ... 

O SR. AooLPHo BE!tÇAMINI: - Frequentemente invocam-se os exemplos da 
America do Norte no estudo do nosso direito pub.Ji.co e constitucional. 

Não acredito que os apologistas da;s violencia,s do Go.verno leve m seus 
4rcJ.ores t ã o longe a emprestar maiores propo.rções á luta armada que, em 
nosso paiz, lhes aborrece, dQ qu e ás da guerra dB secessão. Durante ella, 
suspenso o habeas- corpu.s e institui<las commissões militares (medida eq1.,1i-
valente ao estado dB sitio), foi abrangido o Estado da India na por ser limi ·· 
iro·phe ·com os confLagra:dos. 

Preso Miiiigan, a ·supremo •Côrte rBStituiu-o á Hberda:de por habeas-corpus, 
~-~sentando "'que ao CongPesso faltava competencia para suspender ou auto-
1izar a s uspensão do habeas- corpus e instituir commissões militare,; nos Es-
tados que estavam fóra da esphera <las operações militarBs activas e con. 
~eu z tribunaes civis aibertos e .promptos para deriffiir as q-uestões judiciaes." 
(Thayer, Cases on Oonstitutiona l law, vol. 2. 0 , pag. 2 . 37 6, apiicl P Bdro Lessa, 
Do Poder Judiciaria, pag . 3•64). 

Quantos E st a dos t emos nós sem operações milita res activas e, níi.o 
ubstante, abrangidos pela exceJYcional medida? 

Alilás, nem mesmo nos E stados escapos a o sitio os ci'dadãos reputam-se 
garantidos e a mpara:dos pela Constituição. Em Bello Horizonte, n em um 
.,acerdote da religião em qUB o Presidente se confessa, escapou . Preso e 
~ ummariamente removido p a ra a Casa de Dete nção do Dis t r icto Federal, 
passou monsenhor João Ma r tin1ho de Almeld::i., longos e penosos dias, maL~ 
de um inez, n a en xovia . 

O .SR. AZEVEDO LIMA: E ste monsenhor é o u )timo abencerragem do 
fallecido "c.hico-sallismo" de Minas, do qua l fazia pa r tle o l eader actua l, 
Sr . Antonio Carlos ... 

O SR. AooLPHo BERGAMINI: - E por isso monsenhor purgou t a l r,eccado 
n:i.. cadeia ... 

.A.gora, Sr . Presidente, com dois jorna listas o f a cto se repet e : o Dr. Ama-
cteu Teixeira ele Siq-ueira e Dja lma de Andrade, sendo quB a depor tação da-
qu.elle se effectivou estando elle siib - jmUce, pois h avia m !mpetraclo a seu 
nwor e o juiz j.á des.pachJára, uma ordem de habeas-corpus:. 

O Congresso ;passou a ser um grande tumulo onde se sep ulta m as vozes 
dos r epresentan t es da Nação, pois a policia impede, contra a lei e contr,. a 
Jurisprudencia. do Supremo Tribuna·!, a ,pUJblicação dos discursos do·s Depu-
tados e 'Senadores, facto que nã'o encontra simile na nossa historia politba. 
E a té no orgão official se exerce a censura, tota l, parcial e transversa . 
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Aquellas pela. Mesa, esta pela reducção e até pelo confisco do Diario do 
Congresso, quando falani os opposicionistas. 

Ess.eos actos, Srs. Deputados, digam VV. EEx. em consciencia, sera<> 
actos tendentes a converter os esplr1tos conturbados? Ou serão de desa;f1ú, de 
·vingança, de aggressão? 

Ha mais. De Mogadi1ho reiformou-se a leí do ;processe; do:> crimes polltI-
co:o. E emquanto os assassinos, os ladrões, os rouhn.dores, teem os seus cri-
mes .prescr1ptos ao cabo c'.ie certo tempo, emquanto lhes continua assegurado 
u d ireito de não serbm j ulg<cdus 11,usences, os politicos, crim·es em que não 
ha o anitmus necanài, foram sujeitos, pela imprescriptibili!dade, á pena eterna 
ao exillo e suppcimido!S do julgamento pelos seus pares . RestaJbeleceram-se 
us alçada~; retrogradamos de um seculo! 

Não é tudo . A' imprensa fôra imposta a clausura, levantada para os 
()'I'gãos do 'Governo1 e ap•plicada com severidade a os tndependentes. 

Faltavam ;particularmente os jornaes anti-bernardistas. Distilou o f(I], 
A Rua fo i .porhibida de circular; feclhado foi o O'orreio da Manhã;. Até quando 
essa expr opriação se estenderá? Ninguem o sabe, desde que não mais vl-
goraim as lgis nem a Constituição, nem o bom, senso. 

Os militares veem as suas fardas enxovalhadas com a reclusão dos seu~ 
coUegas ás 'cellas , correccionaes. Mas o Governo teima em humilhal··os. 
Protestam em vão. 

E ainda neste momento, um olffidal, que veste a mesma farda que o 
Sr . Ministro da Guerra e o Sr. Chefe de Policia, dentro da :pr01Pria re[lur-
Uç&l, que devia ser1 garantidora da ord~m puiblica, esquecidos os repre~en
tantes da autoridad~ de que o preso é "res sacra", fo i esbordoado, vil e 
covardemente, na Ill'esença desses representantes, dos mais g raduados do 
poder oil'ficial. 

O SR. AZEVEDO liIMA: - Foi es'bordoado por mais de dez apantguaCios da 
policia, entre os qu~es sargentos da propria corporação a que pertence esse 
offlcial . . 

O Sn. ADoLPHO :j3IDRGA.MINI: - Ónde estão a humanidade, a d iscirplina, a 
o:r'1em, onde a sobranceria dos nossos dirigentes'! 

Nem sei mesmo se n este instante ainda tem viua o capitã-0 Costa I.Bite. 
E não se diga que houvesse sido elle o provo.cador do cond'licto dentro, 

(la, repartição, porque, preso em uma ru;a longinqua, ás caladas da noite, na 
rua do Cabuç.ú, segundo noticiaram os jornaes, p.reso apenas por um dele-
g'ado a;uxiliar e mais quatro ou cinco cida;dãos, e t endo junto de si, á mão, 
armas irnfernaes de exterminio, ainda de accôrdo com o que consta dos ma-
tutinos e v·espertinos que noticiarani o facto, não Q'ppoz resistencia al,s·uma. 
Então, por que motiv.o haveria de suscitar um con.flicto, em plena Policia 
Central? 

O ·SR. AZElVEDO LIMA: - Porque foi enxovalha-O.o, soezment e enxova-
lhado. 

O ISR. AooLPHo :\3ERGAMINI : - E' bem de ver que ahi está o motivo: elle 
:!'oi enxovalhado, offendido, de certo. 

O SR. AZEVlilDO LIMA: - Primeiro o foi moralmente, e depois foi espan-
.,;ado a borrac·ha, bajxou á enfermaria após a aggressão, 

O Sn. ADoLPHo BERGAMINI: - Aprovei·to a allusão, que tive de faZP.r a 
tsse facto tristiss iII\o. para da,qu! dirigir um alP'.Pello ao !Ilustre procura.aor 
geral do Districto homem que, não obstante os seus laços de amizade e 
parentesco com um dos secretarios de Esta:do, tem exercido com to:da a ele-
vação e independe11cia as nolbres funcções de seu cargo . Apiiellaria para 
s. Ex., afim de qu13 provocasse um exame de cor'po de delicto n esse official 
do Exercito, que, cQmo cidadão e como mfüta r, foi assim violentamente mal-
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lrata:do, e qui(iá assassinado, porque, repito, n ão sei si ainda lhe resta vida 
neste instante. 

O SR. AZEVEDO LIMA: - Alé m de espancado, incommunicavel. 
O SR, ARTHUR CAETANO: - Na monarchia, porq u e se encontrar am COI'lPO:> 

d~ soldados na vala commum, houve um m ovimento de dignida de de todo o 
Exercito. 

O .SR. AZEVEDO LIMA: - Na monarchia •havia libera lismo de que hoje 11em 
b:t sombra. 

O ~r, . .ADOLPHo BlilRGA;MINI: - GontinÜ!o, Sr. Presi·dente, na aprec1açfu; 
que vinl1a fazendo. 

Ao Districto Federal ainda faltam castigos. A independencia da sua po-
pulação e dos seus :r-e.presentantes pertU!'ba a sulbservienc!a sonhada pelo 
Governo . Aos deputados, prendem-se os amigos ;para lhes quebrar e abater 
o animo. 

O SR. AZEVEDO LIMA: - E intenta-se prender os deputados. 
O 1SR. AnoLPHo BERGAMINI: - O m eu r efen Dr. Odin Góes, vae para 50 

ilias, desta segunda vez, permanece na cadeia sem nota alguma que . o cmn-
prometta. O intendente Mario Julio dos Santos do mesmo modo. 

Na policia, notadamente na 4.ª Delegacia Auxiliar, extorquem-se con~is

sõcs, ba te-se nos presos, submettidos a torturas, sendo corrente obrigai-os 
a minorar o s upplicio da sê de be'bendo a agu a das sentinas ! 1 E' barlba ro, é 
cruel, é !horrive l, abominavel, mas é v erdade. Canntbaes! 

Permitta -me, Sr. Presidente, dar a palavra, deplorando que não esteja 
presente, a um dos mais fervorosos defensores do Governo, illustre repre-
sentante do 1.º districto desta Capital na Camara dos D epu tados. 

Quero r eferir-me ao meu prezaJdo e sympathico collega o Sr . Nicanor 
Nascimento, cujo nome ;peço v enia pa r a declinar. A Camara t em ouvido 
repetidas vezes o scintillante ora:dor, ardorosamente defender todos os actos 
emanados do poder publtco. A policia, pa ra S. E x .. . 

O SR. AZEVEDO LIMA: - E' uma vestal castissima .. . 
O SR. ADoLPHo BERGAM]NI: - . . . é uma vestal; é uma r epa rtição onde 

impera•m a cordura, a bem0.ventura n ça, a serenidade cum'pleta, respeitando-se 
rigorosamente os principios de huma nidade, de legalidade e de defesa. De 
uma ·fei t a tive ensejo, q u ando me insurgi contra a suspensão do professor 
I•'erdinando L a!boria u , de declarar que o ,Sr . N~canor Nascimen to est ava fre -
quentemente contra o Sr. Nicanor :N ascim ent o. A Camara vae ver que r azão 
de sobra tinha eu quando fiz essa aiffirmativa . 

iNa defesa produzida, t;omo a dvogado, perante o Juizo da Primeira Vara 
Criminal, do accusaido Alsor ino F elippe Guimarães Goulart , a fls. 6-8 a &8 
verso, lê-se o que foi escr-ipto e assign ado pelo Sr . Nicanor N ascime nto, 
defesa da qual extrahi os seg uintes trechos. 

Depois de contestar a existenc'ia do facto deUotuoso attribuido ao seu 
constituinte, diz o illust re deputado : 

"Depõem ·Os interessados em exculpar-se e attribuir a responsa, 
bilidade penal a terceiro. 

l!ma testemunha - o Sr. Arthur Couto - a folhas 50, é o' 
pagador que effectuou o ·pagamento impugnado p ela direcção d<> 
Ba nco. 

Outra t estemun1m - John W illet - a fls. 51, é C: fiscal qus 
teria deixado sem fis\:lalizaÇão, em uma verdadeira ·cumplicida de, por 
negligencia , qu e se avolumassem os d ebi.tO's e desfalques gradativos 

Outros •são os encostados da policia, da 4.ª D elegacia AuxHiar, As-
SISTEJ:NTES DIARIOS DAS SALAS CIRCUMVISINHAS DO GABINETE DO DELEGADO, DE 
CUJOS FAVORES E CONIYEl..~CEJNDENCIAS VIVEM ESCANDALOSAMENTE. 

Quem i.g.nora que o Sr .. . " ( interrompenclo a leitura) 
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Aqui su!}primo o nome, porque se trata de um advogado; bastam as 
iniciaes - I . C'. 

"Quem ignora que o Sr. I. C . , advoga, de dia e de noite, a 
porta do gabinete do 4. 0 àelegado auXiliar, na soltura de presos alli, 
- no estado de sitio - sem qua1quer forma legal, presos, e solto~ 
;1eio simpies e nec~ssario arbiitrio do illustre :lelegado das capturas 
'llOliciae.s e politicas? 

Pois a1ão ê claro que esse ddadão, p.ela especialidade das funnçõe~ 
que exercia, na dependencia profissiona,l em que está, é de todos os 
homens o mi;nos proprio a testemunhar uma co1I1fissão feita ou nã~ 
feita - no ga.bine'e da noesa respeitavel "Okrana'', em pleno e tem-
pestuoso :istado de asseãio? Negada esta cumplicidade amoravel coTh. 
a poll'Cia, o ri:speitavel advogado não soltaria mais um detido pern.o 
numerosas e diurias canôas policiaes e aideus ! gordos p roventos clu.-
q uella facil advocacia? 

Contenciosamente fa1-se -ha a prova cumprida, irretorquiv-31, ãe 
q u" o i.lluEtre testemu1I1l1ante é ·wm dos f igurantes da, vasta farça 
volicial.. ~ l ·>11t:;rrt>'/1111endc a leit·ii", .. ). 

E ' o :Sr . N icanor Nascimento que falla, Srs. DeputaJd.os ! 
.•... DA VASTA FARÇA PGI.!ClAL, f.:'!.YJ 11 u e t'l.tdr. se apura, as confissfít:,j são 
esvontaneas e as vrovas. se forjam com,o as armas na Caverna ... 
de Vulccino. 

Com e lle, o outro . 
Do pleIJario haverá tempo para avedguar t udo isto, fazer certo 

o a llegado, ~e modo que a unica fórma de prova tentada pela policia 
- A confl'~são - muda mais fo i do qu e um f eito maravilhoso ao 
sitio . .. " (i'fterrompenào) · 

Feito mariavilhqso do s itio o estorquimento das confissões . . . 
Prosegue o Depu taJdo : 

" . . . para E;XiCUlpação dos verdadeiros criminosos, á custa do accusa-
. do e de um phantastico turco, que a poUcia deixou, como phantasma, 

no interessante entremez . ó 
Pede, pois , a juntada desta, na qual fica o seu protesto de não 

acceitar n erhuma nu.Uidade, c=tra a qual ou as qu aes agirá oppor-
tunamente, deixando, desde j.á, declairado que n enhuma confissão pro-
duziu na p9!icia, tendo se limitado a assignar '110 ponto indicado pelo 
escrivão urp. depoimento, que recebeu peI'lfeito e aicabado, isto por· 
que os espectaculos a que assistiu na po'1icia lhe levaram fundG 
terror ao E\SVirito, e não ~he permlttiram qualquer resisten cia á or-

. dem de as'!ignar o termo prêvi:vmente lavrado nos tenebrosos gabi-
n etes apavoranotes da poli'Cia, onde a ameaça de ir para logares 
peri,goso·s, tira au detento qualquer veleidade de resistencia, a qual-
quer ordem. Os termos bater ferrugem, no Campos, Ilha Rasa & 

outros bastam '.Para iruhibir a coraigem de um mortal com a dooe 
média de oovardia hum·s.llla . Foi isto que determinou ao accu sado a 
triste passividade com que assignou tudo. " 

Ha nas locuçqes, Sr. Presidente, no libello do Sr. Nicanor contra a 
policia, que são da,. gyria policial e que certamente, não são conhecidos dti. 
Casa. Indagando, tive a e:x;plicação dellas. _ 

"Ilha R asa>'', percebem-se logo que é a ameaça de remoçao do preso para 
a.quelle ponto afastado do Districto Federal. "Bater ferrugem no "Campos"_ 
significa o seguint~: H a um navio com o nome "Campos". Para lá são en· 
viados os presos eP'1 grande quantidade e são escolbi•dos aquelles que levam 
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ordem para sofifrerem maiores torturas, afim de, na amurada do navio, do 
lado de fôra, baterem a ferrugem que exista nos arrebites e na courajça . 
Ficam ahi dias seguidos nesse trabalho e, de vez em quando, um dos cabo~ 
ou cordas que susteem o andaime arrebenta, e lá se vae um magote de 
homens pelo mar a baixo, escap·ando uns, outroe. não, mão se a purando con1 
muito cuidado o resultado do desastre .Os legalistas dão de homhros: sãc; 
revoltosos . . . E por serem revoltosos perdem a condição de brasileiros, per· 
dem a condição de homens! 

Ameaçar, portanto, de ir para a Ilha Rasa ou ir bater ferrugem no 
"Campos " aterrorisa, muito justamente as já aterrorisada:s victimas da 
policia. 

O SR. AzEw;mo LIMA: - Novo supplicio asia;tico inventaido pela nossa po-
llcia, que até ·neste particular não tem grandes f a culdades creadoras. 

o ISR. ADOLPHO BERGAMINI : - E' esta a situação do povo brasileiro. 
Com relação aos actos praticados pela adm!·n1stração, observa-se que 

todos elles sã o de odio, de punição e de rancor, sem que haja, longínquamente , 
tiquer, o intuito de se promover a harmonia dos brasileiros, de se restaibelecer 
a paz e de se agir com sinceridade e honestamente. 

Passemos em revista a situação das nossas forças armadas . 
No Exercito, vemos de relance, ardendo na fogueira humana da guerra 

fratricida, o .batalhão de caçadores do Amazonas, a guarnição do forte de 
Obidos, um batalhão de caçadores no Pará; um batalhão de caçadores em 
Sergipe outro em S. Paulo; .tres regimentos de infantaria em São Paulo; um 
regimento de artilharia em S. Paulo; um regimento- de cavallaria em São 
Paulo; douS' grupos de artilharia em S. Paulo; um regimento de cavallaria 
da Policia de •São Paulo; quatro batalhões de infantaria da Policia de São 
Paulo; ;parte do regimento de caval!aria de Castro (Paraná); um regime nto 
de cavallaria de Villa Bella (Matto Grosso). 

No Rio Grande do .Sul, doze corpos estão em armas, pelejando oontra o 
Governo. 

Hoje, ainda, Sr. Presi{!ente, li o exemplar da Nacion, do· dia 27 de no-
vembro ;proximo findo e ahi se encontra o seguinte telegramma que bt:>m 
comprova o meu asserto com relação ao Rio Grande do Sul: 

" '(Especial de La Nacion): 
"Miontevidéo, 2'6 - 'En esta ciudad aica'ba de reciibb:-S'e una noticia 

de la su1blevaçi6n de un importante contingente de ifuerzas federales 
brasilefias, .Ias cuales Ee incorporar.cm wl actua! movimiento revo-
lucionar!o . 

. Los sublevados son el batallôn séptimo de infanteria, e! regi-
miento octavo de arti'lleria, e] batallôn 7° de ca zadares y la escua-
drilla de aviaciôn que estaban destacados en Santa Maria, en e! Esta-
do de Rio Gra:nde dei Sur. Asi mismo llega la noticia de que e! 
puente Marcelino Ramos !!'ué destruido por Ias fuerzas revoluciona-
rias que ~omanda e! coronel Brilhante y el Santa Maria, por ~as 

de Honorio Lemos. Los revolucionarios han hec1ho una abundante 
provislôn de nafta para La escu adrilla aérea que se les acaba de in· 
corporar". 

E observamos, 1Sr. Presidente, que de todas as unidades do pa!z recru-
taim-se forças ·para serem enviadas ao extremo sul afim de ge dizimarem 
os nossos proprio·s kmãos :que se empenham em a.rmas contra a o.ppressão, 
contra a tyrannia. 

Os jornaes de hoje espalharam o ·Seguinte telegrammn, de Recife: 
"Em.banque de forças. 
Recife, 1 (iD) - O vapor Santos suspendeu ferros esta manhã, 
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levando 20·3 praças e 44 sargentos tomados em Cabedello, 89 praças. 
11 .sargentos e 31 voluntartos para o Bataihão Naval. 

:N!)ste porto recebeu 20 praças do 2'1° batalhã o de .caçadores; per-
f azendo um effectivo de 45·0 homens" . 

Avilta-se a cada passo o Exercito Nacional, chamando-se-lhe. publica-
mente e em notas, moções e entrevistas offidaes, composto de <homens ávidos 
pelo saique, pela pilhagem, ou sejam affeitos ao latrocinio· ... 

o SR. AUGUSTO 'DEJ LIMA: - Não apoiado; V. Ex. não tem razão . 
O SR. ARTHUR CAErANo: - Como não? quem se leva ntou em S. Paulo'! 

F'oram os oJ'ficiaes do Exercito, .que tam'bem vestem farda. 
O SR. AUGUSTO ilE LIMA: - E' preciso pôr as cousas nos seu s devidos 

termos: o offi.cial indisciplinado ... 
O SR. A.DoLPHO BERGAMINI: - Deixa de ser ofiicial do 'Elxericito? 
o :SR. AUGUSTO l!JEJ LIMA: - . .. perde as regalias 
O SR. AnoLPHO LBERGAMINI: - Mas não perde o seu caracter, não perde a 

sua personalidade, nem a sua honra. 
O ·S1t. AUGUSTO 'DE LIMA: - Refiro-me áquelles que •Se levantam contrá 

a ·ordem publica, 
O SR. A.DoLPHO BERGAMINI: - Então, enxovalham-se officiaes do· Exerci· 

to, taxando-os atê até de ladrõ'es, porque não pensam pela caJbeça do Go-
verno? 

:Q 'Í3R. AUGUSTO !DE LIMA: - Pôde V . Ex . nega,r que em 1S. Pau1o não ti· 
vesse havido o saique e depredaçõe.s? 

O 1SR. AzElVEDo 
1
·L[MA: - ·Houve, 11raticado,~ pelas policias dos Estados 

do Espirito Santo e do Rio de Janeiro. Foi o que ficou apu rado no in· 
querito. 

O SR. ADOLPHO IJ3ElRGAMINI: - 01rfende-se o Exei,cito por todas as fórmas. 
De,prime•se-o recolh,endo-se cidadãos que lhe vestem as insignias aos xadrezes 
promiscuos aos dos 1ad1·ões e ma1feitoTes, e.orno taes cond.emnados pela J us· 
tiça, como rêos de f!rimes communs, Triparte-.se a corporação em revoltosos, 
revoltados e accommodados, .castigando-se todôs ··os impul!;!.os de dignidade e 
premiando-se os feitos escusos de delação, de passividade, de intri.ga baixa 
e soez, v il e repug,nante. E como si não· bastasse, impõe-se á co1'poração o 
op,probio de ser fiscalizada pelas policias estaduaes! 

O SR. AUGUSTO !DEJ ·L1MA: - Os que sáem da ordem hão de ser, por fo rça, 
.fiscalizados, não só pela, policia .como até pelos paizancs . 

o SR. A.DOLPRO BERGAMINI: - E a Armada? A gloriosa Marinha brasi-
leira, como estará? 

Debate-se toda ella em um ambiente de desconfiança. Quasi a t otalidade 
da g uarnição do cquraçado S. Paulo, .parte do Minas Geraes, a tota lid'ade da 
guarnição de subIXJ.ersiveis, a Aviação, a Defesa Minada, os de.stroyers Rio 
Grande do Norte, Maranh,ão, Goyaz, a Flotilh a do Amzaonas são suspeita~ 
ao Governo . 

;Estão presos, deportados, emigrados, mais ele cem officiaes. 
O \SR. AZElVFJJO ;Ln1tA: - V . Ex. é m uite> modesto no compute> . O numero 

excede a quatroeentos. Qua.si metade da officialidade elo Exercito !brasileiro 
está presa. E' preciso que a Camara o saiba. 

O \SR. AnoLPHO BERGAMINI: - Constgno apenas os of;fidaes cujos nomes 
passo a declinar. 

O SR. AzFNEJDO LIMA: - Como já a ccentuei meta de da ofilicia lidade do 
Exercito está presa, e a outra .metade, da metade que ainda estJá solta, está 
custodiada . 

iO SR. JOAQUIM' DE SALLES: - Como se mantém a ordem? O Minas estâ 
revoltado, o S . P9'i~lo está revoltado, as flotilhas estão revoltadas. a metade 
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do Exercito está presa, a metade da outra metade est'á custodiada . Como ~e 
mantêm a ordem? 

o SR. A.zEVEDo LnvrA: - O propri.o Sr. iPresldente da Republica prendeu-
se dentro do Cattete. 

1() SR. JOAQULM' mi' SAI.LES: - E não ha meto de salh!r de lá. por mais que 
VV. 1IDEx. forcem . 

o SR. ARTUUR CAEI'ANO: - Está emparedado . 
i() SR. JOAQUIM: DE SALLES: - E não ha meio de vv . EEx . chegarem lá . 
O SR. AZEVEIX> LIMA: - E o Cattete está armado de artilharia! 
O SR. JOAQUIM: DE SALLEs: - V. Ex. ê muito modesto. Lá no Cattete ha 

can;hão do tamanho da Bibliotheca ... 
O SR. A.DOLPHO Bl!lROAMINI: - 1Do encouraçado Mi.nas Geraes lembro-me 

dos 1capitâes-tenentes Edmundo Amorim do Valle, Brisson Pereira, Athana-
gildo Guimarães, ·primeiros tenentes Jorge Landim, Martins Ferreira , Cas-
tilho França, Sylvio Caniargo, Canarino Ramos; segundos tenentes Bulcão 
Via.nna. Ca.rvafüo Rego, William Canditti; do e n couraçado· S. Pa;ulo, o capitão 
de oorveto Arnaldo Bitte rwourt. os canitães-tenentes Gontran Teixeira, Adal-
berto de Azevedo Rodrigues, Saladino Coelho, Nelson Veiga, Hora cio Braz 
da Cunha. Pitanga de Almeida, Heitor Corrêa; :Primeiros tenentes Waldemar 
de Araujo ·M.atta, Herculino Cascardo, Gonçalves Campos, Pinheiro Fiuza, 
Sa1.ur nino de 1Sant'Anna, Antonio ·Elias de Paiva; segundos tenentes Arnal-
do Pinheiro de Andrade, Augusto do A1rri::i.ra1 Peixoto Junior, Maria· de Freitas 
Alves, Paulo Alcoforado Natividade, Vida! L eite Ri1beiro, Benjamin XavieT, 
Luiz Santos Azevedo. Sumbarinos: Capitães-tenentes Attila Monteiro A.ohé, 
Nelson Simas de Souza, Ma ria Azevedo Coutinho, Frederico Cav:;i.lcanti de 
Albuaue!'que, Eldgard Oliveira, Vianna S.á, Candido Ldbato Coutinho ; primei-
ros tenentes Aldo de S'.á Britto e 1Souza, .Ary Pa.rreiras, Benjamin da Costa. 
Aviação - Pi1otos aviadores navaes: Capitães-ten entes R a ul Bandeira, Ama-
ral ·savezet, Augusto Sc·hoI'cht e Esculapio de Paiva; primeiros tenentes !Elpa-
minonda.s Santos, Floriano Cordeiro de \Farias, Fernando lVIuniz Freire Ju-
nior. Amarmo Cortez, Victor de Carvalho Silva, Alvaro Ara uj.o, Lsmar Bra-
sil. Contra torpedeiro Rio Granàe ào Norte - Capitão-tenente Annibal de 
Mendonça (immedia to), 1° t enente Alarico de Andrade Faceiro, z· tenente 
O.ctavio Falhares de Pinho; contra-torpedeiro Maranhão: primeiros tenentes 
Alvaro Miguelote Vianna e João Pereira Machado. 

ERses officiaes acham-se presos e conservam-se mezes incommunicaveis, 
sem .serem ouvidos mezes e meze.s e -s.em .que haja, qua nto â mór parte· delles, 
a menor prova de culpa ; o Bata lhão Naval, Fortaleza de Santa Cruz, Corpo 
de Bombeiros, Fortaleza de S . João, Bri.gada Policial, a ilha ' da Trindade, 
Flotilha do Amazonas, ·ebc., estão abarrotados de militares incommuni-
cavels . 

O 1SR. AZEVEDO LIM.t. : - Do Serviço Geogra phico do Exercito toda a of.f'l-
1>ialic1ade ;foi presa ha quatro dias. 

o SR. ADOLPHO (BEJRGAMINI: - Além desses, Sr. Presidente, presos taim-
berri estão os seguintes ofiiciaes: 

Almirantes Silvado ·e Aristides Mascarenhas; caipitães de mar e guerra 
F'rotogenes Pereira Guimarães, Octavio Perry; capitães de fragata H. Pleck 
Arêas e Heitor Azevedo Marques; capitães de corveta Raul Elysio Daltro, 
João Bonifaci.o de Carvalho e Arnaldo Pinheiro Bittencourt; capitães-tenentes 
.foão Soares de Pinna (<Escola de Aprendizes de Santos, commandante), rnls-
culapio <Cesar de Paiva, Ma.rio iDiniz de Araujo (capitão do Porto do Estado 
de Ser.gipe), Gontran Teixeira .(E. S. Paulo), Antonio Augusto \Schorcht 
C.Aviação), Adalberto Azevedo íRodrigues (E . f3. Paitlo), João Caetano Fontes 
(Batalihão Naval), Annibal. de Mendonça (immediato do C. T . 4), Arthur de 
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Jf'reitas Seabra immediato do C. T. 3), Nelson Siina.s de Souza (comman-
dante do F. 1) , Raul Vianna Bandeira (commandante do Centro de Aviação 
do Rio), Attila Monteiro A:ché (Flotilha de .Submersiveis), iMario de AzereàC> 
r~outinho (.c.omma ndante do F. 5), •Salalino .coel'ho (E. S. Paiilo). F ernando 
Victor Ama,rãl Sa vaget (immediato do Centro de Aviação do Rio), N elson 
Mége (E . S. Paulo, Britto Figueiredo (>Submarinos), Jorge Paes Leme (com-
mandarite do aviso Mario Alves), Edmundo Amorim do Valle (Minas Geraes ) , 
Armando Brisson Pereira (Minas Geraes), Horaicio Braz da Cunha ('E. São 
Paulo), Frederico Cavalcanti de A1'bwquerque (submarino), 1Silvmo Pitanga 
de Almeida, ('E. S. Paulo), Edgard de Oliveira (Submarino), Atha nagildo Gui-
mar ães (Minas Geraes), Vianna de ·Sá (Sulbmarino), Heitor Corrêa ('E. São 
Paulo) , Candido Lobato .Coutinho (>Submarino) e Belmiro · Oliveira Pinto ; 
primeiros tenentes Aldo de 8'(1. Britto 1Souza (immediato do F . 5), W a ldemar 
de Ara ujo Motta (E. S. Paulo), Alarico de Andrade Faceiro (C. T. 4). Caio 
Martins Leão (Benjam!Ín Oonstant), Jorge Landim (Minas Geraes), José Le-
mos Cun·ha (aviador - Flotillha Amazonas). Amarilio Cort.ez (aviador), An-
n~bal ·Martins Ferreira (Minas Geraes), Floriano Peixoto Cordeiro de F arias 
(avia dor), F ernando Muniz Freire Junior (aviador), Epaminondas Gomes dos 
.Santos (aviador), Aurelio Linhares (Flotilha Amazonas) , Heroolinn Cascar d0 
(E. S. Paulo), José Azamôr (aviador - Flotilha Amazonas), 'Roberto Sisson 
<Benjamin Oonstant), Eurico Castifüo França (Minas Geraes), Sylvio C11--
mar go (Minas Gerraes), Alvaro Ara ujo (aviador), Ismar Brasil (aviador), Vi-
ctor de Ca rvalho Silva (aviador), Cantarino Ramos (Mina.s Geraes). Goncnl-
ves de >Campos (~ . S, PaiiZO). Loé Simas (Flotilha Amazonas'), Osmun.dq 
Hannequim (Floti1jlia Amazonas), Ary Parreiras (,Submersiveis), Benjamin 
Goncalves da ~ost~ (.Su'bmersiveis), Pinheiro lFiuza ('E. São Pwulo), Mar•o 
Godinho (a viador), ISaturnino de •Sant'Anna CE. S. Paulo). Antonio Elias ~" 
Paiva (E . S. Paulo), Dias Vieira (Flotil'ha Amazonas); segundos tenentPR 
.A bilio F ranco Cost,a. (Flotilha Amazonas), Arnaldo Pinheiro de Anrt.rade (F. 
S . Pciulo), August o do Amaral Peix;oto Junior (•E. S. Paulo), Ma ria de 
Freitas Alves (E. S. Paulo), lf>aulo Alcoforado Natividade (E. S . Pa1.1,lo), 
William Canditti (~inas Geraes), Vidal Leite Ribeiro CE. S. Paulo). iBulcnu 
Vianna (Minas Gera.es) , O.e ta vio Falhares Pinho (C . T . 4), Carlos Carval1ho 
Rego (Minas Geraçs), Benjamin Xavier (•E. S . Pa,ulo) . Luiz Santos Azeve-
do (E. S. Paulo). 

O .SR. AZEVEDO LIMA: ,....__ Esses ·officiae.s vão ser ex;oulsos das fileiras. en. 
virtude do projectq do .Sr. Armando Burlamasqui. ex-revolucionario, tambem 
arimistiado ! ! 

O SR. ·.A'.DoLPnq BERGAM1N1: - Naturalmente serão expulsos por terem 
opposto a sua tenG\cidad·e aos desmandos do Governo . Sem.ore a falta de ele-
vação de vistas e de tacto politico. 

O SR. Auausro Dlil LIMA: - Então o Governo hg,via de dar funecã o de 
oommando a esses o:fficiaes revoltados? 

O SR. AJooLPHO !BEJRGAMINI: - Então é a prova provada de Que o P resi-
dente da •Re·publiC!j- não tem o apoio das forças armadas. 

O Presidente B:ermes não tinha o apoio da opinião publica; aguentou-se 
no poder durante ~uatro annos, porque estava amparado ,pelo Exe·rcito e pela 
Armada . O 11ictual Presidente da RepubJi.ca não tem o apoio da opinião pu-
b~ica, nem o da s forças armadas e teima em não praticar actos de cordura, 
de patriotismo. LEntã o, este illustre cidaidão que ahi está dirigindo os destinos 
da. Republica pret~nde aguentar-se no .poder. só pela louquela politica dos 
Deputados e ISenaqores? E' muito pouco . 

O .SR. AZEVEDO LIMA: - Não se póde negar que o General Potygua.ra 
ten,ha prestado rel,evantes serviços ao actual Governo. iPois bem; sa'bem os 
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illustres Deputados., amigos da situação, quantas vez(>" e l!e foi amnistiado'!! 
Nada menos de tres ! ó 

O 1SR. JOAQUIM DEJ SALLlilS: - E da ultima vez, que era elle ? 
o SR. AZElVEIDO LIMA: - Tenente ou e<apltá.o. 
o SR. JOAQUIM Dlli SALLES: - Não, senhor. 
O SR. AzElVEDo LIMA: - Era tenente e até commandou a Escola MilHar 

na reyolta de Lauro Sodré. O Almirante Alexandrino, um official que serve 
sob as ordens do Sr. Presidente da RepubUca e tantos outros já foram revol-
t osos e amnistiados ! 

!() SR. VICENTEJ PIRAGIBID: - Mas não estavam de armas nas mãos. O Ge-
:neral Isidoro pediu amnistia, ma1:1 de armas em punho . 

O SR. AJnOLPHO BEJRGAMINI: - Como João Candido, .que apezar de ser um 
simples marinheiro .nã o .pediu, mas exigiu a amnistia com as armas na mão! 

O SR. AzElVElno LIMA: - Quem sabe si um dia VV . EEx. não terão de 
pedir amnistia? Um dia é da caça, outro do c.açador ! (.A.partes.) 

O SR. A:ooLPno '.BEJRGA'MINI: - Sr. Presidente, a palavra da justiça j~ não 
li obedecida si não ·quando faz •boa conta ao Governo. 

O SR. Azmvimo LIMA: - Não se póde comparar Floriano ao actual Pre-
sidente. 

O SR. YICEJNTE PrRAOIBE: - IQ nobre !Deputad,o que hoje P.stá em op.posl-
ção a o Governo foi um be~nardista exaltado. 

O SR. AzUJVEDO LIMA: - Quando não o conhecia. Bastou que o conheces· 
se para não .querei:; saber mais delle. 

O SR. A'nOI.PHO lBEJRGAMINI: - Para oibter .a .a.bertura ou rea.bertura de 
um clu'b elegahite, nesta cidade, no que estavam empenhados auxiliares do 
Governo, insinuou-se a .provocação de um aresto judi.cial, e, realmente, o.b'fido 
o remedia p.ossessorio precario, despachado por um supplente de juiz, foi o 
bastante .para .que o Governo simulasse um grande respeito á autorjdade ju-
füciaria e permitis.se no funccionamento do mesmo club. 

Entretanto, numerosos julgados do .Supremo Tribunal Federal, provo-
cados pela a cção magistral e 'brilihantissima de lRuy !Barbosa, julgados que 
asseguram, como corollarios das immun.~dades parlamentares, a publicação 
ampla em todos os jornaes, q ue o ·queiram á'azer, dos discursos dos represon-
t.antes do povo e dos Estados, '!lesta e na outra Casa do Congresso, esses. jul-
gados não são absolutamente obedecidos! Si o jornalista fizer a :publicação 
é preso. 

O Parlamento do Brasil está controlado pela policia, pelos repres.entantes 
os mais modestos e in s!gnjficantes da repartição policial desta capital. 

O SR. AzEJVElDO LIMA: - E que policia! Sem talento e sem .r~apac>idade! 

O SR. VrOEJNTEl :PIR.AGIBEJ: - ·E já foi defendida po·r V. Ex. aq·ul. 
O SR. A.i:JOLPHO BERGAMINI: - 1Sr. Presidente, é a justiça, ve jamos se a 

a ca tam, iquem vem dizer do arbitrio e da i!legaUdad;:i do .poder pÜblico, iquan-
<lo recolheu ás enxovias communs, destinadas aos criminosos, aos assassi-
nos, aos roubadores, aos in1'ractores da lei pE>nal, da illegalidade que deco·rre 
dessa promiscuidade. 

-4.. Gazeta dos Tribimaes a.e 1 do mez corrente traz a seguinte _ ghronica 
que convém ser lida aos meus collegas: 

"Os ·capitães da Força Publica do Estado de São Paulo, 'Salvador 
Moya Indio Brasil, Francisco Bastos, Affonso Lucag e tenentes Be-
nedicto Matlo da Silva e outros, detidos em virtude dos acontecimen-
tos de ·5 de julho deste anno, tendo sido transferidos para a Peniten-
ciaria do Estado, onde perma neciam como si se tratase.e de crim!no-
<:os oom sentença em julgado, quando so·bre os mesmos nem s~quer 
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existia denunoia criminal, impetraram uma ordem de haoeas-corpus 
ao Dr. juiz secciona l daq uelle Estado. ' 

Sustentavam os .pacientes que si era verdade que a medida de 
excepgão do estado de sitio conteria ao Governo poderes excepcionaes, 
não era menos verdade que re.pugnava a todo· governo democ1'atico 
e repuíblicano ex;ceder ·da !faauldade excepcional do momento, indo 
até ao ponto de levar .o:ffioiaes da Força Publica, que por decreto 
foram incorporados ao Exercito de ·2• linha, e, ,portanto, com regalias 
definidas, a uma prisão destinada aos que estão julgados em defini-
tivo, di<fficultando-lhes e vedando-lhes a propria defesa. 

Assim, em face dais nossa;s leis, pediam fosse-1.hei; concedido o 
remedio judicial involcado, afim de serem os ipaci·entes immediata-
mente removidos ipara a prisão que de direito lhes crubia. 

O Dr. procurrudor seccional " . . . 
!Convém. como preito de justiça e homenagem ao Dr. Carlos da Silva 

Costa, que se pom'ha bem em r elevo a sua inde!Pendencia. !Seguindo recfo, o 
caminho que a propria consciencia lhe traça, o·pinou pela co<rl'cessão da ordem, 
condemnando o a·rbitrio do Executivo . (continuando a ieUiira). 

"O Dr. procurador criminal ouvido sobre o .pedido, e r a de pa-
recer que se concedesse a ordem im:petrada para o lfim de serem os 
pacientes i·ndigitados coparticipantes no movimento suibversivo, ul-
timamente o·ccorr1d.o no E stado, removidors lia Penirt:en:c.i.aria, onde se 
achavam vresos, rpara logrur não destinado aos reos de crlme corn-
mum, no.s 1 expressos .teTmos do a,rt . 80, § 2.°, 11. 1 da Co.nstituição 
da iR.epublfcª· Pouco importa que os ,pacientes se "8nco·ntrem em 
compartim_rrnto separado dos r<éos de crimes communs, porquant.o a 
Constituiçq,o, .re:llerimio-se a lugar .é .claro que cogita do estabeleci-
m ento e do destLno q·ue ~he deu o Jllsrta,a.o. Assim, não •se '])odia dizer 
que a Penitenlciaria que é um p-resklio, seja logar destimado a p resos 
políticos. 

O juiz federal, considerando que \Se tra,tava IJ.e rpresos políticos, 
detidos por sus.peita de .haverem toma.do pal'te no movimento re· 
volucionar\o de 5 de Julho ultimo; que a Penitenciaria, comprehen-
didas s u ais depend~mci·as, é lo.gar destinqdo aos irêos de crimes com-
muns; que a detenção do•s ipacientes pela sm>peita, que sobre elles 
rpesa, de l'\aJVerem •P'articip'l.do do mo;vimento revolucionaria em lngar 
destina do a réos de crLmes l(}()mm::n~. contraria os imã)eratiyos t ermos 
do art . 8Q, § 2° da ICo!Ilstituição Federal que prohibe esse 'Procedi-
mento, e r,nais que mos .iermos do art . 3·54 lettra a, 2• p·arte do decreto 
n . 3. 084, de 1898 t erá Jogar unicaJmente a ordem de habeas-corp11s 
durante o estado de slrtio quando o .constrangimento c onsistir em 
detenção ~ logar não destinado aos réos de crim•es communs, ou 
em desterro ·para outros !Pontos do 'territorio naciona l, se t aes me-
didas forem autorizadas 1pelo Poder E xecutivo Federal, .con c·edeu a 
ordem. 

Recori·i!do ex-officio para o Supremo 'l'rLbunal Ii'ederal este, em 
'lua sessão de horutem, decidiu a es:peoie . 

Relatljdo o fei;to pelo 6r. Ministro Geminiano da Franca, dell 
S . Ex. o se-u 'Voto, n egando iprovime nto ao recurso, para ·conlfirmar 
a decisão do juiz federal do E stado de S. [Paulo, '])elos seu s jurldicos 
fundamerr~os. 

Acompanharam o voto do Telatar ms Sr<s . Ministros Hermene> .. 
.gildo de :,Barros, Leoni R amos e iGu~ma-rães N atal, e contra, os Srs. 
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Minist·ros Pedro dos Santos, Ar.t<hur Ribeiro, Muniz Barretçi e Godo-
fredo:, Cunht.. 

Verilf·icado o empate, decidiu o Tribunal pelo voto de :!Vlinerva 
negar provimento aio !'ecurso e confirmar a decisão do juiz :federal 
'lú Estaido de São J>aufo." 

O Su'Premo T ribunal Federal, em /face do recurso ea:-off icio, confirmou 
a decisão reoorrida, neganldo 'Provimento ao recurso. 

E' a Justiça julgando e fulminMldo as illegailidades do Poder! 
Ha pouco, a Camara ouviu a leitura feita :pelo meu prezado collega e 

.coI!11Ilanheiro de bancada, aneu nobre amigo Sr. Azevedo Lima, de trecho!! 
do livro <lo General do Exercito, :sr. Albilio de Noronha, ;trechos esses que 
.põem em tris•te relevo a acção deshumaina, barbara e criminosa do Governo, 
.por occasião do bombaDdeio da cidade de IS . Paulo. Fuzfüamento dos prisio-
neiros procedido :fria e colbardemente ! 

Em a:parte se insinuo.u ao orador :l, suspeição do ge•neral Abiilio de No-
ronha. Essa S1mpeiçâio 1pa,rece . já á'.ôra anteríormente leva.nrtada, o qut» le-
vou o referido mo!Jlitar a vir ipelas columnas do Estado àe S. Paulo, de 28 
de Novembro proximo :findo, declarair, entre outras cousas, o 1seguinte: 

"A quem viso, a quem critico, são os meus ca.maradas do 
Exercito 1que, .oon1 os ·seus erros, tudo fizeram para que os sedi -
ciosos se retirassem de S. Paulo, :pudes sem prolongaT a luta e con-
vulsionar o Rio Gra.nde do Sul. 

Em vez de procurarem intrigar-me com os gov•ernos da União 
e de SI. Paulo, por que não contestam os factos que aponto, o~ 

erros .que criti'co 't 
Façam tsso, porique terei opportunidade para relatar outros fa- , 

tos, !PaTa a;pontaT outros e•rros e provar .que - "Narrando a vet·-
dade" - não pôde ser demolido pela critica apaixonada do'S que alu-
gam a sua penna." 

O SR. AUGUSTO DEJ LIMA: - Não ha duv.ida •que os braJSileiros legalistas 
sentiram pezar em ver essa retirada sem ·eillloontrar olbstaculo. 

O •SR. AzEJVEJDo LIMA: - O que prova a incompeten.cia dos legalistas . 
O SR. ADoLPHO BillRGA,MNII: - E, alêm da incompertencia, a deshumani-

dade de bombaJrdear uma cida<le aberta, dando tiros a esmo, e o ;fuzHament<> 
cruel .de nossos irmãas ! 

O Sn. AZEVEDO LnvIA: - O Govierno convoca forças que nã.o entram em 
contacto com os revo'luciol!larios . Ha r.inco mezes que vimos o General 
I sidoro passeiando, triumphal.mente, •Dela Ar,gentina, ingressando no Eostado 
do Rio Grande do Sul, voltando ao Paraná, indo a Santa cat·harina, fazendo 
incursões magnifiicas por todo [Brasil, sem ser atropellado pelO!s heroicos 
soldados da legalida!de. 

O SR . .AvoL<P'HO BEJRGAMINI : - E' a mocidade que se levanta, por toda 
:Parte, contra o.s aotos excitados do rancor e d e ofüo do .Sr. P •residente da 
R epublica, que ·passará a historia como Bernardes - o odiento. 

Odiento. sim. Ins::uciaivel nas vinganças, que e)Qe;cuta ostensiva ou soler-
t emente, jesuíticamente, não cansa 'LJJn segundo. Pois aihi não está o pro-
jecto que lhe 'faculta •enxotaT das fiileiras, administraitiva.mente, os militaires, 

, graid'U ados ou não! 
Não veem ahi os :projectos que cerceiam, a já depauperada autonom ia 

, 'do Districto Fe!dera!? 
AqueHe contravem o ar.t. 76 da Constirt:uição que assegura ao:s off!ctaes 

. de terra. e mar as suas partentes, emquanto não ;forem condemnados em mais 
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de dous annos. e ainda o a;rt. 11, n. 3, que garante plenamente os ·direitos 
aidquiridos. 

Estes, os projectos pertine.ntes á re.du.cção da awtonomia do Distrlcto, 
otfendem especial·merute o art. 63, po1s, a ràesipeito de sua fónma heteroclita, 
o Districto é equiparado aos Estados (ar1ts . 3º, 9°, 2·8 e 30 da Co.nstituição) 
e arts. 67, 68 e 78 da Carta F\undrunental. 

Aos lbr aid-0s de protesto contra o saicrilficio. excusado. e p.etulante da li-
berdade individual, do direito de propriedade, da postergação dos senti-
mentos de humanidade, se retruca sem,pre do mesmo modo. Estamos sob o 
sitio . 

Haverá quem ·oonsidere o decreto de estado de sitio, remedia con~tl

tucional para casos extremos, limitados, institwto restrictivo e restrictiva-
mente interpr etado, ao àecretwm twmulti~s que or.denava a substituição da 
toga pelas armas? 

Dado que tal doutrina tenha sectarios, convem Jembra r -J.hes que por 
tal é poca n ão se mergulhava a nação n as tl'évas do segredo e que a con-
vulsão da anarchia não perdurava muito. O Decretwm contra Republica-m 
histor.iava os faC'tos tde<e:orridos e arrolava os iiniractO'res attri-butndo-Jhe~ u 
responsabilidade que a cada qual cabia. E o :periO'do ex-oopcional pouco du-
rava, muito ;pouco: de quatro a vi.nte diais. ('l~h . Reinach, De l'Etat de 
Siéoe, 1895, pagas. 54 ~ 55; Carlos Maximiliano, Oonst., pags. 367-8. J 

Humami21ando-se pouco a pouco, o ulti11ium passou a o -e&tado de sitio 
real ou effectivo, que era o regimen da p.raga de guern-a na tmminenda de 
cair ;na mão do injmLgo, evoluinK!o para o estado de sitio ficti-cio ou po!Ltico. 
A Ingla,terra e a tmerica do Norte apenas tolwam a s usperikão do habeas-
corpus estr1ctam.ei:ite nos loga;res relbel!ados. O exem·plo da Indiana - caso 
Mill!.gan citado - é eloquente e ifrizante . 

Aconsel'haram-me ha dias q·ue J;esso as exla nações de Longhi. Cómo 
eseriptor de direitp pulYHco e constitucional não o conheço. Si!vio Longhi, 
é , ipara mLm, autor de trabalhos de füreito penal: Per wn codice àella pre-
-i;enzione crvminale - é uma de suas obras; La legitímitâ àelia resistenza 
a.gli att-L clell aiitov'itâ nel dA!ritto penale -- .ê outra. 

No capitulo r:x desta, e:pi·graphado "Sindacato di Jegiottimirtá. sugli atti, 
.dell'autoritá nel g,irulizio penrule" encontra-se o seguinte lanço: 

"Contra !e do-.ttr.ime che ritengono la dichi-arazione dello stato 
dássedio quale a tto p~oprio d ella funzione governativa nei di oppu-
g.nare la fegittimitá dei decretti d'úrgenza. E ai tre ameara se ne 
agigiungonp, e di piú gravi; per·Clhe la dic-hiarazione per decreto real 
dello stato d'assedio manu milita-ri verrebe a creare una giurisdizione 
militare 'P\lr tutti i cititadini. II primo de- essi estabilisce ohe non si 

{PUO derogj'tre a!l'organizzazione g iudiziaria si non in f orza di una 
legge, e il secando c he n essumo puo essere distolto dai suoi giudicl 
pa turali." (Pag 410). 

Não tem .ner1uma awplioação, portar.to, ao q_ue :pretendia o honrado 
collega, Sr. Bermp1des SOlbrinho, a quffin rtri·buto grande amizade e conside-
Tação, e muito ;!!\e.nos o aparte prazenteiro do .honrado lead.er da maioria, 
convidando-me a +·er este autor. Não a!p'l·o,veirt:a quer a um, quer a outro a 
opinião de Longhi. Elle, apena:s, estudando a legirtimidade da resistencia aos 
actos da autorid~e em face do direito penal, aHude á fór:ma de decretação 
do estaido de sitiq e diz - (façamos um pa rehtheses : não ha simi!e entre 
a nossa Constiltuição e a da iLtalia) - que, decretado o estado de sitio m anu 
militari, se dá a ofrfensa aos artigos 70 e 71 do estatuto ·Político ; e adduz 
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as razões; porque o primeiro estabelece que não s~ ·:Pôde derrogar a 01,ga-
nização judk.iaria sinão em virtude de lei, ·por força de lei; e o segundo, 
artigo 71, porque ninguem, pôde ser destlrtuido dos seus juizeis naturae.s . 

Eis ah1. 
O estaido de sitio, inscripto em nossa Constituição, provêm da Argentina, 

não offerece semelhança nenhuma com o 1bltimwm, muito eo.nbora este tenha 
sldo a origem do sitio, m a'S, pa;ssamdo •pela Franç a, veio-nos via Argentirut., 
que por seu <turno a modelara da Con stituição •ohi'le·na. 

Na Europa, como na A;mer.ica, sempre soffreu i:mpugnaçã,o o instituto . 
E' classico o conceito de Cavour, a pr.opos1to da Constituição do :Piemonte; 
avançou que a té os imbecis •Seriam ·capazes de governar um povo, que não 
rer.lama;sse, debaixo do estado de .si.tio. Na A:merica do !Sul, La'S<tarria o quer 
ver proscripto das constiltuições dem•o.crattcas liberaes. 

O ·nosso não tem n enhuma semelhança .~om o da Ita!ia, de cuja patria 
é o autor que inspi.rou o S.r. Bernat·{les :Solbriruho. O nosso <tem por fim 
Elissegurar a ordem o •garantir a ·integridad í:l e a honra da patria, quando 
em emminente p erigo, em face da aggre·ssão estrangeira ou grave com-
moção intestina . A equivalencia das duas situa;ções bem revela os casos 
extremos em que se o adn:niUe: 

Porém "não se comprehende·m os poderes, nem se verifica a 
supremaicia do Executivo - dourtrina MaximiJJiano; porque não cessa 
o imrperio da Contstituição", (oJ]} . cit. pag, 369) . 

E' '<PrDlfunda a dtfd'erença . ,Defendamos a Cons<tituição os seu s prin-
cipias. 

Li não sei si no insincero m a ni.festo de 15 de Novembro, si na entru-
vista do Presidente estam[pada no mesmo dia ou 'Si em a lg·uim discurso lau-
datorio dessa data em que dentro .da ConlStituição ha m eio, ·ha remedia para 
rpugnar por todas as reformas e todais as idé as .. 

Qiiaes são esses meios constitucionaes? 
Sô conheço dous: a livre manifestação do .pensamento e o voto. A ma-

!llifestação do pensa;mento desdobrau:;-. no direito de peti<;;ã.o, em qne , por 
m'3io da palavra esc:ripta, qua~quer cidadão leva a sua reclamaição ou 
c.ensura ao poder pubU.co; no direito de reunião, em que, 1pela valawa f a;l-
la;da; na praça publica, .por m eio de comtcios, dend'ende-·se uma idéa ou 
protesta -se contra factos 1que :firam direitos; no direito de associação, sb-
~u.ndo o qual os cidadãos se agrupam, em classes e p ela palavra fallada, e 
osC"ripta, defendem os prop·rios in<teresses e d ir ei<tos; no jornaUsmo, ou seja 

! rt lm:;iren~a. pelo jormul, pe lo avulso, p elo ·pamphleto, v elo livro - direitos 
torlos t<.tes evidentemente eoarctados pouco a pouco pelo poder publico e 
0finnl suffocados. 

Desrnorali z:-..do , como está, o diretb ª" petição e a effecVva r espom:a-
bilidada, porque, quando inão .se relega ao desprezo o peititorio, encn.rcera-se 
o r equerente, sem n ehuma solução, ab\solutamente nenhuma, util ou efificaz, 
annullado o dkeito d<> reunião pela lo.calização dos meetings e ·pelo espal-
deiramento, por .parte da t)oUcia, das [lessoas ·que a elles compare.cem; en-
clausurada a imprensa pela lei 4. 734, ou methor, a l f>i infa.me; o qu·~ i'E!sta '/ 
qual a ultima valvula, o d erradeiro r ecu rso consti tuicionrul, para .que o 'POVO 
pudesse pugnar pelo q·ue lhe pa<re·cesse con1Sentaneo com a s u a verdade? O 
directo do voto, o sufifragio u niver sal, que lhe deixa-va a esperança do 
poder outorgar a quem na sua. confia n ça a incu m:benda de <representai-o 
no poder. 



332 

Pois bem, Sr. Presidente, não foi o Presidente da RepU<blica C!<fü, de· 
pois de ter tomado a Deus [lor testemunha, de que mão U!he ·passava pela 
mente pra.ticar acção tão baixa ·qual a de i•ntervir nos reconhecimentos de 
1poderes; não i'oi S. Ex. .quem conduziu o !Senado e a Camara a rasgarem 
os diplomas de .homens incontestavelmente eleitos? Não ~b.turou esta ul-
tima valv-ula de seg.urança, este ultimo. r espiradouro da .população, para 
.quem. a 15 ide ·Novembro, se acenou com uma democracia liberal? Comu, 
dêpois dos factos, ousar a mentira de que, dentro da Constituição - mal-
baratada pelo Gove1'no - ha meios para vi'Ctoriar t odas as aspirações d1> 
povo? 

Feohadas, assim, 0todas as porta:s, que recu rso resta, Sr. Presidente ? 
A revolução . 

O SR. AR'l'HUR . !CAE7l'ANO: E' logico. 
o !SR. AUGUSTO DE LIMA: - Não a;ioiado. 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Quando digo a revolução, não quero dizer 

sômente a revolução armada, mas princi·pailmente a revolução dos espíritos, 
das consciencias, a indiognaição nacional, que repercute e contamina e pre· 
para o ambiente do qual a revolução armada ex.plode faitalmente, maxime 
quando outras e .prementes con-cauOOis aictua:m, 1Profurndamente. 

o .SR. LINDOLPHO PESSÔA: - V. iEx. dá licença para um aprte"? P(Lrece 
que a revOllução !Precedeu a esses actos a que V. Ex. de.i;iomina de 01i -

pressão. 
O SR. ADoLPHo :EjEmGA.;"Vl:INI: - !Bastam os factos na sua orden1 ohrono-

logica; a r evolução fqi a 5 de J·ufüo de 1922 e o reconhecimento de poderes 
este anno, em abril e Maio e para o Districto Federal em Junho . 

O .SR. LINDOLPHo PEssôA : - Não fallo da verificação de; poderes, que 
não pôde ser causa (\e revolução. 

O Sn. ADoLPHo BERGAMINI: - .Si estou ·demo111Stra ndo que, :fechadas to-
<las a:s portas, todas as valvulas de segurança, todos os refugias do povo 
onde possa defender os seU<s idéaes, a consequencia será na co-extstencia de 
factores outros - p romover a revolugão, como negar que a super.posição 
ostensiva e annurncia.p.a da vontade unipessoail do Presidente da R epublica 
â vontade POfPUJlar, seja .con-'causa da a;cção ·dir.ec.ta? 

O .SR. LINDOLPHO PEssôA : - Essas medidas são consequentes do esta.do 
de sitio, e este veio em .consequencia da revolução. 

o .SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Não se prohibiram OIS comicios em vir-
tude do estado de s itio, não se tl'eClharam asso·ciações de classe em virtude do 
estaido de sitio, não ,se decretou a le·i de imprensa, como consequencia. do 
sitio, não se 'rasgarruri diplomas apôs o sitio . .. 

O SR. LINDOLPHO PEsSôA: - Acho que V . Ex. faz muito bem em con-
demnar o acto da Camara, reconhecendo quem não está eleito. Sempre vo-
tei pelos eleitos, nuncii. votei de outra m aneira . 

o SR . .ADOLPHO BERG.'i.MINI: - •Fo1go em ouvir a declaração de V. E x . 
O SR . AUGUSTO DE LIMA: - Os iunicos responsaveis pelo .reconhecimento 

de poderes são os membros da Camara. 
O SR. A.DoLPHo EERGAMINr: - Comecei o meu discurso, .Sr. Presidente, 

dizendo que converter os esplritos, que comb aitem na defesa de uma idéã, 
acceita por uns e co(l'ldemnada por outros, eleve ser, leaJl e serena.mente, o 
objectivo dos nosso·s dirigEmtes, e mostrei, no rapido esforço que fiz, que to-
dos os a.Ctos em anados do poder ,PUlblico, até aJqui, são tendentes á aggressão, 
á punição e á vingança. 

O erro, portanto, -pão~ do ·povo . 
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A revolução, .quem a fez foi o •proprio Governo, que .teima em não to-
anar medidas de apaziguamento, •como tristemente se observa da moção ou 
manifesto espalhado a 15 de NovembTo proximo findo. 

E a inda 11'estes uJtimos dias, todos os a.ctos são tendentes ·ao mesmo 
fim: á eX!plosão de odios, á d:istillação de feJ, demonstração da ausencia dos 
mais elementares preceitos de humanidad e, •que d eviam ser u sados - até 
por politica. 

Converter si·gnifi:ca Temo·ve.r, honestamente, as causas que suscitaram 
o phenomeno: converter é trainSformar [>ela per.suaição e ipelo sentimento, 
confivmados pela acção ·sincera e leal, franca e verdaideira; converter é apa-
ziguar por m eio de ·seda tivo,;, recomcfüar, reconquistar a confia nça e a 
fé; converter é adoptar medidais aHamente poUticas que levem a pa z á 
sociedade, que diminuam o·s o:dios, que estanquem o sangu e, serenem os 
e@irito:s, factores imprescindíveis ao trabalho, ao credito, á evolução e ao 
progresso, que todos nós ,brasile iro·s tanto almeJamos para o nosso Br asil 
amado. ( llfu'ito be1n; muito bem) . 

.SES:SÃO DE 4 DE DEZEiMBlRO 

O Sr. Bajp·tista Luzardo: - Sr. Presidente, quando m e occupei aqui, nos 
primeiros dias ·de novem·bro, dos acontecimentos que il'Xompiam no Rio Grande 
do Sul, tive, desde o primeiro inst ante, c<pportuntdade de .frisar, ·perante a Ca-
mara, a grav'idacle de taes a contecimentos, ·g-ravidacle que te ndia, natura lmen-
te, a augmentar e cujas consequencias seriam, sem duvida, do mais vasto 
r..lcance . 

Dizia ·naque.Jle momento, com ·conhecimento de causa, com conhecimento 
dos homens do Rio <;l-rande d o. Sul que e ntravam n a luta, que nos achavamos, 
desde log o, em face d e factos da m ais elevada monta, de facto..s c.uja gravidade 
nã0 me e ra licito occulta r; antes me cabia, .em um dever de birasileiro ·e de 'I'io-
grandense , proclamai-a bem a lto, para que o paiz todo ouvisse e so•ubesse o 
que ia pelo m eu Estado . 

O SR. HENRIQUE DooswóR'1'H : - .Sobre tudo no momento em que todo o 
noticiaria está fraudado. 

O SR. BAP'rrs·rA LuZARDQ: - Accentuei, .S.r . Presidente, que as consequen-
cias não seria m só de ordem interna, m as que, segundo era de se prêver, po-
deria.m reflecUr-se no exterior. E lembro-me 'Perfe itamente de que, po-r occa -
sião do m eu d·iscurso ·de 14 de Novembro, Tespondendo a um apart e do nobre 
Deputado p or Minas Gerae.s, Sr. Nelson de Senna, -o digno •Col!ega Sr. Wen· 
ceslá0 Escobar dissera que os aicontecim entos do Rio ·Grãnde do Sul podiam 
ter f und:a repercussão no exterior. 

O SR. WENCmsLAo EscoBAR: - T.razer complicações inte rnacionaes. 
O SR . BAPTISTA L UZARDO< - E .S. Ex. parece que previa o desenro.Jar dos 

successos, que estava j á a v er, com olhos de ·quem quer enxergar, que essas 
complicações se·ria m fataes. 

·P ois bem; .é deste geneT-0 d·e .cou sas que d evo tratar nesta hora , ')la ra ellas 
chamando a attenção dos nobres Deputados. 

Sr. Presidente, eu, que venho acompanhando co;m v ivo interesse as oc-
cunrenci.as do Rio Grande do Sul, de ntro do r egimen em que estamos, no qual 
nem siquer a nossa correspondencia escapa á censura do .governo, e muitas 
das cartas não ·chegam siquer ás nossas mãos . . . 

o SR. ARTHUR CAETANO : - Ap C1iaa,o. 
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o SR. BAPTISTA LuzARDo: - ... é natura! que tenha de lançar mão do 
expediente, de recôner aos jornae s, que nos vêm das Republicas platinas, para 
obter algumas noticias, tanto quanto possivel exactas, .ao que se passa no ex-
tremo sul da R epublica. 

O .SR. VrOElNTE PIRAG'1BEl: - V. Ex. tem recebM.o esses jornaes? 
o SR. BAPTISTA LUzARDo: - Ten:ho. 
O SR. VrcEl\'ITE PrRAGIBE: - Logo, a correspondenda não tem ·sido appre-

hendida pelo governo. 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - A correspondencia que t enho recebido, que 

chega ás minhas mãos - e com isto respondo ao aparte do nobre Deputaao 
do Districto Federal - não vem a mim dirigida e sim a crntras :Pessoas, e só 
por emprestimo é que cons~go esses jornaes, pelos ·quaes tenho sciencia do que 
está occonrendo no Rio Grande do Sul. 

E' assim a censura, já não direi no que se refere á imprensa, porque 
esta ha muitos mezes ... 

o SR. H.ElNRIQUEl DODSWORTH: - Não existe. 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - . .. está tolhida naquillo que tem de mais pre-

cioso, n.a.quillo que, inquestionavelmente é um d-ir.eito assegurado como o mais 
importante pelas nações civilizadas e pelos povos cultos. 

Ccan effeito, a liberdade de imprensa, no Brasil, desappareceu por 
completo. 

PrimeiTo, veiu uma lei feita propositalmente pa.ra isso; mais tarde, oom 
as medida.s de ex·cepção, que só no actual Governo já vão a quasi 24 mez;es, 
decretadas para aqui1 e para os Estados, desappareceram os derradeiros res-
quidos de liberdade que restavam á imprensa. . 

Resqui'Cios de libyrdade, sim, Sr. Presidente, porque é preciso que 0, ~iga 

á camara, quE} o proplame aos quatro ventos - ainda ha poucos dias foi fl~

sum~to de todas as ponversas que o Governo havia retirado os censores dos 
jornaes, parecen•do <j.os ingenuos que da.quella data em deante a imprensa 
podia dizer o que se;nte, falla.r livremente e ex;põr á Nação aquillo que esta 
não sa.be e está priv11-da de con1hecer. Puro engano! ESsa .suspensão da cen-
sura era r,omo que u;m "truc", era m edida ainda peior, porque, ·Guando a fo-
lha tem um censor, mostra-lhe qualquer artigo antes d·e publicar e está mai~ 

tranrp:illa, l•Or isso q.ue o que sahir nas suas columnas será com a resp '1H· 
sabilidade direct9 do censor; mas, h oje, com a suspensão da C'lil>'ura, o resul-
t.ado é que, não tendp a quem consultar, a quem pedir inspirações muitos dos 
directores de jornaei;i não ousam ,publicar notic ias .que, aliás, no seu pensar 
e consciencia, são in'flOce11tes, nada têm de offensivo ao O~o,verno, nem ~l<1 uer 
revebrr. uma proposjção cuja notoriedade traga, dr:~de logo, perigo paru as 
instituições; e não ousam porque, si as autoridade-;: con,.ldE-rarem i'nc >nve-
niente tal publicação, o castigo sobre clles rec,:i,!1irú.. 

O SR. HENRIQUE .DonswORTH: - Foi uma per.feita mystificação; retiraram-
se os censores, me.s responsabilizarain-se os secretarios dos jo·rnaes. 

O .SR. BAPTISTA LuzARDo: - Dahi a situação dos j:ornaes, de não poderem 
dar a lume o qu e intere flí · Va'rios secretairios de peric.dicos me dizem não 
poderem puiblicar certas nohcias, pois não sabem si com el'1as não vão incor-
re, na ira do Gov·en10, si amanhã as providencias não serão m a is rigorosas, 
obrigando-os mesmo a fechar as suas redacções. 

Não ha muito te\npo, A Patria - e este jornal é dirigido por um eminen· 
te Deputado da bancada mineira, figura a..:; relevo inr.onfundivel na represen-
tac:ão a que pertence, o Sr. Francisco Valladares - por uma noticia que in-
seriu, esteve a risco ;:!'e ver suspensa a publicação; entretanto, estampando a 
noticia que a isto qtjasi deu loga.r, o pessoal d0 periodico fel-o innacentemen-
te, acr<>ditanflo que não pudesse incorrer no desagrado dos elementos off'21aes . 
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Sr. P1·esidente, fazia eu esta referencia para accentuar em que condiçqes 
estamü.~, F ' rque ha, inquestionavelment,i, p ' r pal·te do Governo, o des?jo de 
não cornsentir na publicação sinão daqu1llo ·QtJê lhe é tlg't.~<.1.avel a,o. palada :.: . 

Quanto a isto não ha duvida alguma, tanto assim que, aqui fuesm0 na 
Camara, vivemos em ignorancia a;bsoluta, e é de ver, quantas vezes em pa-
lestras vou inquerindo os collegas sobre determinado acontecimento e elles 
confessam nada saber do facto, ouvindo dizEiT sómente. Nã0 se tem noticias 
exactas, mas, dias d:e'Pois, os ·factos vêm comprovar que os boatos de hontem 
tinham razão de ser . 

• <lussim, Sr. Presidente, não era de estiranhar que a Cama.ra e o püiz vi-
Tessem na mais completa inconsc.iencta, já não do que se passa dentro do 
proprio paiz, mas ·do .que acontece no exteriClr, e diz dkectamente com a nos-
sa Patria . 

.Sr. Presi'dente, ha dias fui informado do incidente havido entre o nosso 
consul na cidade de !Paso de los Libres, na provincia ·de Corrientes, e o go-
vernadl)r daquella provincia, o Sr. Dr. Roberto, incid:ente que despertou viV'O 
interesse e tem sido o assumpto dos ultimos comm~mtarios na imprensa d<;i 
Buenos Aires, especialmente por parte de La Nacion e La Prensa. 

O que se desenrolou, Sr. Presidente, entre o nosso representante e o go-
vernador da Provincia de Co.rrientes, ê inacreditavel. B' impossiveJ imaginar 
quf.'\ um m·e·mbro do corpo c.onsular brasileiro, funccionario de carreira, fosse 
commetter a leviandade · por esse praticada, i·nfrjngind·o as boas normas da 
edu·cação inter nacional, que semp•re soube observar o, Brasil. 

Vou ·fflr á Camara, .Sr. Presidente, a narração do que acaba de se dar 
na cidade de Uru guayana, por occasião da v isita do governador de Cocrien-
tes, e que deu margem a uma serie de commentarios na imprensa platina, 
que .os tem publicado com tltulos aberto.s e sub-titulos, com0 para chamar a 
attenção do povo do paiz vizinho sobn~ a descortezia ·sofft ida por aquelle go-
vernador. 

O caso é 0 que passo a expõ·r: 
O governad0tr, em excursão pela provincia, foi ter á cidade de Paso de los 

Libres, fronteira a minha terra natal, U:ruguayana. Ac.hando-se ahi, mani-
festou desejos de conhecer a cidade bl'asileira; e o representante da ATgentina 
em Uruguayana tratou desde Jogo de providienciar sobre os meios de faicL!itar 
a sua passagem no pO'rto, que, ha dias, estava tnterceptado. 

Pois bem, diz La Prensa, de 24 de Novembro: 
"O General Borba foi muito çomedido no. sel!. bri;nde ... " 

Veja, V. Ex., .Sr. Presidente, o manej0 politico que si fazia nessa ora-
ção em torno de uma sirrrples V'istta particular, a que um discurso imprudente 
deu cunho d.e solidariedade, de adhesão, das autorridades constituidas da Ax· 
gentina aos poderes constituídos do Brasil, contra os que se levantavam em 
airmas, nossos irmãos. 

E~sa .declruraçã0 - chamo a attenção da Camara - causou funda impres-
são entre os membros da ccmitiva do governad>0r de Oorrientes, que s6 en-
tão comp·rehenderam, que aquella visita, no momento, .havia sido imprudencia. 

Agora, Sr. Presidente, V. Ex. vae vêr que, além do discurso do delega-
do de policia, emprestando áquella festa caracter ,que absolutamente não podia. 
ter, pois não era licito imaginar que désse alguem á visita uma significação de 
solidariedade a uma das part'es, no instante preciso de luta entre irmãos, hou-
ve outro acto indiscutivelmente d'e maior gravidade, porque 'Partiu de um 

aigente consular brasileiro, de um fanccionario de nosso Ministerio ·do Exte-
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· rior, com exercicio diplomatico em Paso de los iLi•bres, na (Republica Ax· 
gentina . 

. O SR. BENTO DE MIRANDA: - Salvo a confusão entre corpo consular e cor· 
po diplomaUco ... 

O SR. BAPTISTA LuzAnno: - V. Ex. quer estabelecer a distincção·. Pois, 
direi: uns e outros são agentes nossos, são brasileiros investidos de funcções 
mternacionaes. 

Acceitando, porêm, tal dHferença, será o caso, então, de dizer que esse 
consuJ exorbitou de suas a ttribuições, demonstrando assim desconhecer os 
seus deveres . 

O SR. AnoLPHO !BEJRGAMJNI: - Os agentes consulares, em certos momentos 
exercem actos que são de verdadeira diploma cia. 

o SR . BERNARDES .SOBRINHO: - Mas a difJ'erença ê ·radica.!. 
O Sn. i:BAPTISTA LuzARDo: - Sr. Presidente, qualquer que seja a distincção 

o facto ê grave. 
Foi o Sr. Demetrio Toledo, o consul do Brasil que ap·resentou ao governa-

dor de Corrientes a nota que daqui a pou1co lerei. 
Veja bem a Camara a linguagem da imprensa argentina: 

"Houve verda;deir.o estup()r (continua La Prensa), quando o con-
sul brasile·iro em F aso de los Libres, o doutO!I" Toledo, declarou qu~ 
ia lêr a nota que tinha prepara;do para entregar ao governador de 
Corrientes e cuja entrega achava opportuna falzel-o naquelle m omen· 
to. Em seguida, leu a referida nota que diz textualmente:" 

'"Sem fallf!'I' (veja V. Ex., Sr. iPTesidente, o~ termos dessa nota); 
sem fallar da11s manobras que anteriormente ao ~avante militar de Uru-
guayana os ~·evolucionarios haviam desenvolvido .ao longo da fron· 
teira argentir1.a, pa ra levar a effeito seus pla;nos, desde o restabelecl· 
mento da orà,em legal naquella 'Cidade brasileira, encontram-se nestas 

pla;gas cerca de duz.entos !!"evolucionarios ·acompanhados de numero 
cons~deravel '"ª cheifes, como ·Si estivessem todos a esperaJ!!" ordens su-
>periores dos f!lencionados ohefes e se entregam ao longo iia fronteira 

a •continuas idas e vi·ndas, recebendo e trans~ittindo inst!!"ucções a 
outros chefes e ·comma.'1·dadoo. Esta cidade paJ!!"ece transfO!!"mada em 
verdadeira base de operações dos sediciosos. E' evtdente que os re. 
beldes algo aigui prepruram, alg0 esperam, aguardando o momento op· 
portuno para 'um golpe sobre Uruguayana. Ellles se utilizam das e.s. 
tradas de f e1-ro, dos correios, dos telegraphos da Argentina, para a 

execução dos seus planos contra um Governo ari:ügo da Argentina, 
seu rvizinho, e por ella reconhecido. Ha dias, os revolucionarios lança-

r am uma proclamação, que foi largamente distribuida, pedi:ndo aos 
a<rgenUnos s aos estramgeJ.r:os indU'ferentemente, que os auxiliassem 
-em d inhei!!"o !" viveres para o sustento de seus correligionari!os que 
se achavam aqui asy>la.dos. Tratando-se, como se trata, de combaten-
t es que t ão f~agrantemente pr0<c.uram, em paiz estrangeiro, elementos 
de luta favora,'Ve1s aos actos q'ue premeditam e á acção que pretendem 
desenvolve-r .conti:ra as instituições e o Governo de um paiz amigo, pa-
rece de toda ne cessidade (veja V. Ex., '8.r. iPresidente, Q nosso con· 
sul pretendeu, dictar normas á Argentina), parece de toda necessidade 

e ur!S'en.cia um escla rectmento do Governo a rgentino a respeito de 
taes manobrei-s". 

E' uma !mposiç:ãQ.: "Julgo de toda urgencia" e inter:pella o Governo ar-
gentino sobre es~as "manobras" . Si o Governo arg8\ll.tin<; conaente que 0~ 

revoluciOlI!arios la n cetp mão dos teleg!raphos, das ·est·raidas de ferro, dos cor-
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reios argentinos, como, com que autoridade o consul o interpella fazend0 ques-
tão de que aquelle Gover•no venha â falia? 

E' um ágente consular fazenqo int.erpellações ao Governo da Argentina! 
Vou proseguir .na leitura: 

"Si se tratasse de belligerantes em i•gualdade de condiçõe,s e direi-
tos perante o Governo axgientino, a mais estr!d-a neutral!da:de devia 
ser a unica norma de conducta possível; tal, entretanto, não é o- caso·". 

O .SR. lBEJRNARDES SOBRINHO: - Essa ·parte é profundamente jurídica. 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - E a autoridade que fez essas ponderações 

ê competente? 
O SR. BERNARDES 1SoBRINHo: - Si tem ·creden.ciaes, a int~rpellação exis-

te ; si não as tem, não existe. 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Com ou sem credenciaes, !foi uma grande 

lmprudencia. 
O SR. OscAR .SoARES: - O paiz não se pôde resp0nsabilisar pela ir·reflexão 

de um funccionario suba lterno . 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - A minha vinda â tribuna é justamente para 

saber si o gesto dçi consul traduz uma attitude propria ou si obedece â. ins-
piração do Itamaraty. 

O SR. OscAR .SOARES: - V. Ex. tem Jntelligencia e cultura basta.ntes para 
vêr que essa attitude só p6de ser espontanea do funcc'ionario. 

o SR. BAPTISTA LuzARDO: - E' o que :desejo saber. 
Para dissipar as duvidas em que se acha o meu espírito, pedirei informa-

<;ões ao Governo. 
O SR. GEYrULio VARGAS: - Preliminarmente, é p·reciso saber si esses fa-

ctos são verdadeiros. 
O SR. BAPTISTA LuzAR:Do: - São notas ofrkiaes, forneci.das â La Nacion 

e a J,,a Prensa, de 23 e 24 do me2 passado-. 
Diz mais a nota, .Sr. i?llesidente: 

".Evi'dentemente, entretanto, tal não é o caso. De um lado, a .AJ:-
gentina tem um Governo vizinho, reconnecido e amigo, e, do outro, 
bandos de revoltosos, sem nenhuma belli.gerancia reconhecida, e ·que, 
ao desabrigo no seu terr1to,rJ.o nacional e buscando no·vos elementos 
de lucta, quere m combater o Governo de um pa iz amigo. Pü:"eCedentes 
classicos ... " 

Pondere V. Ex., Sr. Presidente, no teôr dessa nota, na insiste•rucia da 
lição que o nosso representante f az questão de dar á . .A!rgentina, salientando 
0 facto della estar desviaua .das bo\as normas do direito inteirna.cional. .• 

O SR. BENTO DE -MIRANDA: - Estava 'info·rmando ao Governador. 
<O .SR. BAPT1SrrA ·LuzARDO: - V. Ex. não conhece esse Governador. 
E' o Dr. Robert, digno p·ro:fessor de Oordoba, mlltavel internacionalista.. 
O SR. BENTO DE <MIRANDA: - LEJ:Stava informando de factos que ta~vez o 

Governador ignorasse. 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - E' uma questão de policia. v . Ex. ha de com-

prehend'er que não havia de ser ao Governador de uma provincia ar.gentina, a 
uma alta figura, a um dos mais nota.veis homens de Estado da Argentina, que 
" consul Demetrio Toledo haveria de dar lições de :direito inteir.nacional. No 
mesn.o momento, porém, o Dr. Demetri.o ToledQ ouviu a palavra. do mestre 
de direito internacional ... 

o SR. BERNARDES SOBRINHO: - Discordou da doutrina? 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Chegarei lâ . Antes, conÜnuemos a lêr a notá. 

~o consuJ: 
"Precedentes classlcos .conrf'irmam uma J;>ratica de neutralidade 

peTfeitamente appl'icavel a.o caso. Os Estados Unidos não consenti-
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ram que os revolucionarios mexicanos nas mesmas condig,ões se 
utilizassem de suas .fronteiras e recursos, exaictan1ente nas mesmas 
condições. Mais ainda, ;recentemente, na semana ultima, procedeu-
se a um·a revolução democratica na Hespanha; tendo os revolucio-
narios desse ,pa!z pro.curado nas fronteiras ·francezas apoio aos seus 
correligionarios, a democratica França fez dispersar os revoluciona-
rios hespanhões das regiões ifronteiras" . 

"Attitude analoga da Republica Argentina ê a .que cabe, e seria 
ma.ior tributo de a mizaide que ella, neste momento. doloroso, poderia 
prestar aio Brasil. 

"Os amigos dia Argentina no pa.'iz vizinho, e são a .grande mmona 
da naç;ão, têm os olhos fixos em Buenos Aires, esperan·do este gesto de 
um grande ·p Older constituido a outro poder constituido. 

Pôde-se dizer, sem ·receio de errar, que esse gesto corresponderia 
ao desejo não dissimulado da quasi totall.daide do l['.loVo a;rgentino, não 
sõ como satisfação aos seus pr'incip!os de •Iee.ldaide, sinãC> tambem pO<r· 
que esse gesto representaria, por parte da Argentina, uma nova e 
eloquente maneira de cimentar a. solidariedade sul-aniericana . . . " 

o SR. ANTONIO .CARLOS: - Apoiado; tem toda razáo . 
O SR. GILBERTO AMADO: - Mas isso· é uma nota .ou uma carta? Foi en· 

tregue a quem? 
O SR. BAPTISTA LuzARDO: - E' uma nota, entregue ao GoveTnador de Cor-

rlentes. 
o SR. GILBElRTÓ AMADO: - Quem a mandou? 
O SR. J3APTISTA ~uzARDo: - O n-0sso agente, consul, em Paso de los Libres , 
o SR. GILBERTO AMADO: - Mas em fõ1,na de nota? 
O SR. BAPTISTA LUzARDQ: - Os jornaes falam em ifõrma de nota, que de 

facto teve. 
O SR. GI!.BERTo AMADO: - E .que jornaes V. Ex. traz? 
o SR. lBAPTISTA LUZARDO: - La Prensa e La Nacion. 
O SR. ANTONIO CARLos: - O agente é um patriota extremado . Diante des· 

se patriotismo tudo mais se desculpa . 
o SR. BAPTISTA LUZARDo: - Continuo. a .cLtar: 

". .. e mais particularmente a tradicional amizade que liga as 
maiores Republicas sul-americanas". 

E terminou a n pta. 
O SR. GILBEJRTO AMADO: - Os jornaes fizeram commentair!os'r 
O SR . BAPTISTA LuzARDO: - Todos elles, com titulos abertos. 
O SR. ANTONIO CARLos: - E' que os jornaes talvez não pendam muito 

para o nQsso l'ado. 
O tSR. BAPTISTA LuzARDO: - El' 'interessante, '8-r. Preside nte, que 0 nobre 

"leade;r" queira de~ende·r uma attitude .dessais, que nos fere de frente; n!n-
guem ha que possa desculpar-lhe semelhante attitude que attinge, não direi 
os preceitos internacionaes, mas as proprias regras ·d.:;i. cortezia. 

Esse consul -nãq devia t el-a lido, em uma festa, .por occasião de um ben· 
quete em Uruguayf!.11a, quando se prestawa homenagem a um hospede . 

O •SR. ANTONIO CARLOS: - A noção que V. Ex. tem de patriotismC> leva-o 
a ser soUdario com ·a revolução; a noção que tem .o nosso agente cotnsular não 
lhe terâ perm!ttido obse;rvar uma tantas conveniencias . 

O .SR. BAPTISTA LuZARDo: - Quando tenho esta noção que me leva a ser 
sólidario com os revoluclonarios - e sou <revolucfona:rio, não o contesto - não 
estou exercendo funcções de agente di<p.lomatico ou c onsular do 'Brasil. Como 
pôde vir o honrado "leaüer" defend·e.r com tanto calor o consul que teve des. 
lise dessa natureza?·! Não ha perdão! 
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Com a nota, peJ.o menos, exorbitou de suas funcções. 
Não tinha competenc'ia nem auto;rizaçã0 para redigil-a. iPr€vairicou, po,r-

tanto, contra as boas no,rma.s da civilidade, do direito internacional, das pra· 
xes diplomaticas, dirigindo a nota a um governador. 

o .SR . AOAMENNON DE IM:AOAL:ii:ÃES: - Elle agiu simpl€smente como bra.si· 
Jeiro, e não na .qual'idade de autoridade diplomatica, .que não é . Trata-se oo 
um agente commercial. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Era, em to·do caso, um funccion.airio do gover-
no brasileiro, e foi º' que justificou esse alarma na .AJrgentlna. 

1Se se tratasse de um ,particular, o alarma não se daria. 
Esta nota tlnh'l caracter official, provinha do consulado e estava datadn. e 

,2 r,signada. 
O SR.- GILDERTo AMADO: - Basta ser acto de um consul para não se"." nota. 
O SR . BAFTil'T,<. LuzARDo: - Mas, justamente, não dev'ia tel-o pratl.ca.do,. 
O governadur de Co·rrientes rec·Onheceu que se devia ve.r, aqui a intenção 

que elle teY€. 
O Sn. ANTONIO CARLos: - A intenção foi ·boa. Si formos ver a intençao, " 

homem está ab~c!v-1dci . 

O SR. OSOAR SoARms: - Esse €Scripto, a que o nobTe deputado chama •1s 
"nota", foi entregue em Uruguayana, não é verdade? 

Logo, não tem caracter official. 
o SR. BAPTISTA LUZARDO: - Diz-se, Sr. Presidente, que na.da ha . Os ter-

mos, entretanto, ·em que a interpellação é feita , p;rovocam uma celeuma dessas 
na Ar.gentina, os seus joxnaes trazem .columnas sobre o caso e nós o ignora-
mos ! Não ha nada! Um representante brasileiro interpella assim o gove.rna-
dor de uma província arg€ntina, e não .ha nada! 

O SR. ANTONIO ÜARLos: - O consu1 teria sido, no maximo, r€Voluclonarto 
contra o protocollo; ha outros ·revolucionarios mais peccaminosos. 

o Sn. BAPTISTA LUZARDO: - Então, uma attitUd€ destas não é grave? 
O SR. ANTONio CAR'Los: - Fo'i uma gaffe consula:r. 

O SR. BAP'l'ISTA LuzARDo: - Justamente, mas imperdoavel, (Trocam,-
se apartes). 

s ·r. Presidente, peço a. V. Ex. que me mantenha a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: - Attenção! Quem estâ. com a palavra. é o Sr. Depu. 

tado Baptista Luzardo. 
O SR. OscAR SOARES: - Da noita não apoiado, Ueitura de qualquer cousa 

que foi escripta; de uma nota,- não. 
O SR. BAP'rISTA LuzARDo: - Ve,fa-se, Sr. Presidente, á solemni.dade que 

presidiu á entrega desse documento; O:> jornaes a·rgent-inos rodeairam o caso 
de um grand€ interesse; viram nessa nota , ou ne!lSe simples papel, como diz 

. o nobre repres€ntante da Parahyba ... 
O SR. OscAR .So.Aims: - Nota absolutamente, não é. Nota é um act0 diplo-

mat1co e esse :f'unccionario não tinha attribuições para refügil-o. Dizend<> 
"nota", V. Ex. repete uma expressão que aber.ra dos princípios do .füreito in· 
ternacional. Seria uma carta, uma epistola. 

o SR. ANTON.IO CARLOS: . - Um bilhete . .. 
O SR. BERNARDES SoBRINHo: - Demais, um governadqr de província. não 

pôde ter relações de carac.ter internacíc;mal. 
O SR. BAPTISTA LuzARIDO: - Peço novamente a V. Ex. Sr. Presidente, 

que me garanta a palavra. 
O .SR. PRESIDENTE: - A Mesa tem gairantido a palav·ra a V. Ex., ped1ndo 

aos nobres D€putados que não o interrompam com apartes . 
O SR. BAPTISTA LUZARDO: - E' interessante, .Sr. Presidente, que essa nota 

- pois é a accepção em que foi tomado o d'ocumento na Argentina - tivesse 
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merecido tanta consideração por pairte de dous 01·gãos da imprensa dalli, como 
La Prensa e La NaoiOn, os quaes perfeitamente conhecem as pragmaticas, e 
que se trate de cousa de somenos importanda! .. . 

O SR. ANTONIO CARL~S: - V. ;Ex. mesmo lhe está dando a maior impor· 
tancia. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Digo, sim, que ê de grande importancia . Es· 
tou de plenissimo accordo com a gravtdade que lhe deram os jornalistas e o 
governo argentinos. VV. EExs. é que divergem .a.o m eu modo de pensM, dl· 
zemdo qu e o caso não tetm i.Inp:ortamcia. 

Era o que eu queria provocar; esta a minha intenção com a presença na 
tribuna. 

Já declarei que, .a nota provocou em meu espkito uÍnas tantas duvidas, e 
julguei-a de gravidade tal, que a Camara não devia desconhecel-a. 

Com verdadeiro patriotismo vim trazel-a á apreciação de m eus pares, pa.ra 
que as •luzes de SS . EiElocs . espancassem as trevas do meu espirito. 

O SR. CElzARio Dlil MELLo: - V. Ex . veiu trazer fomento para a intriga, 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Muito obrigado pelo aparte! Si é pela intiriga 

que V. Ex. pauta sua conducta, não estou ~abituado a f azel-o. 
O SR. CElzARro DEJ MEI.Lo: - V. Ex. está intrigando; é a nor:ma da polit!· 

ca que tem seguido. 
o SR. BAPTISTA LUZAOOO : - Não admitto que V. Ex . me venha chamar 

de intrigante; nem V. Ex ., nem quem quer .que seja! 
O SR. ANTÓNIO 1CARLüs : - O nobre Deputado fallo·u e·m intriga no bom 

sentido; a intriga permittida. 
o SR. BAPTIBTA 1LuzARDo : - Disse o Sr. D eputado pelo Districto F ederal 

que a intriga é a J'10rma da politica que temos segui:do. Sr. Presidente, não 
temos seguido essa porma. Com .desassombro, t emos asfluml·do as nossas atti· 
tudes nesta ·casa. Q> illustre leader deve ser o primeko a reconhecer e tes· 
temunhar que estamos a peito descoberto co·ntra a maioria oppressora, açam· 
ibarcadm:a de todos os direitos . (Protestos vehemerites da maioria) . 

O SR. OscAR So;\.Rlils: - Maioiria tolerànte. 
O S1<. BAl'TlSTA Luzi.Rno: - A prova do que digo está r.os apartes que 

me dão. 
Vozms: - Não apoiado . 
O Sn. BAPTISTA LuzARDo: - Não faço intriga diplomatica, e ninguem 

capaz de admititr a 'hy.pothese dado.s meus sentimentos d e patriotis mo, d~ 

vir aqui fomentar intrigas entTe o Brasil e Argentina, quando eu mesmo, na 
ultima sessão secreta, trouxe ao conhecimento dos collegas factos que é pre· 
ciso atalhar de imme.diato, e cujas consequencias não devemos esperar pará. 
então serem tomadas prOiVidendas. 

ü .SR . CESARio DEl MELw : - Si V . Ex. não fosse político n ão me exter-
naria â.essa fórma. 

O SR. BAPTISTA f'UZARDO: - V. Ex. atalhou dizendo que nossa norma era 
fazer intriga, e estoµ nesta attitud·e defendendo a opposição, defendendo a Al· 
hança Libertadora. 

o SR. ANTONIO CARLOS : - Intriga politica . . . 
O SR. BAPTISTA LuzARDo : - Nem isso! O nobre leader da m aioria póde 

dizr,r qual tem sido a nossa attitude, desde o momento em que não pudemos 
mais acompanhar a orientação de S. Ex. 

O SR. NoGUEJIRA ;pEJNmo: - V. Ex . , p ermitta um aparte. o nolbre depu· 
bido pelo Districto F ederal referiu-se á intriga jornalística; não attribuiu á 
V . Ex. a intenção G.e .fomentar intrigãs. 

O Sr.. BAPTISTA L uzARoo : - Qual a nossa a ttitude? Attitude de des· 
a~ombro. 
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o SR. THIERS OARDoso: - Attitude de desassombro temos tido nõs tam-
bem, não são sõ v-V. E Exs. (Apoiados) . 

o SR. BAPTISTA -LUZARDO: - Não estou diz;endo que vv. EExs. não te-
nham desassombro. 'Defendo-me da a;ccusação que recebi de sermos políticos 
de intriga , 

o SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Tant0 o nobre deputado n ã o fri,z intr iga, 
<J,ue está pTecisamente criticandQ o !facto de procurare m emiscuir a Argentina 
no~ negocios politicos do IBrMil. 

O SR, GILBERTO AMADO: - Não apoiado, S. Ex. está <!'.aliando aqui por-
que. 0 consul foi contra os revolucione.rios, 

O .SR. SIMÕES FILHO: - Um ,po:liüco honesto pôde ter intrig8,fl politicas, 
como um homem sério pôde ter intrigas amorosas. Não vej;o1 offensa. ,(Ri.9'0). 

O SR , BAPTISTA LuzAR:DO: - Sr. Presidente, continuarei agor a a leitura 
ôo que dizem os commentarios dos jo-rnaes: 

"A 1le-itura da nota pa<receu intempestiva aos que formavam a 
comitiva argentm.a, pois ella deveria ser entregue ao governador em 
territorio a:rgentilno, na forma costumada dos tramdtes diplomatl:cos 
e consula r es, e nãio no m ei0 d e urna <festa" - v eja V. Ex. a lição ae 
civilidade que estamos r ecebendo - "e quando f·u.ncclonarios daquei·· 
la categoria el·am mero~ h ospedes de- Uruguyana" . 

Ouça V. E x . ago:ra Sr. Presidente , a r esposta do .governador de C orrien-
tes . Diz o jornal: 

"Ante 0 ew-a,b?'itpto do consul " - é a lingua gem que emprega -
"o ministro do Gove rno-, Dr. Bermudes, r espondeu de f oirma habl! e 
eloque nte; acc.entuou que o Ministro do Interior ha via passado ha 
dias um t e1egramma ao -governo Oo·rrientino, r eferindo-se á nota do 
embaixador brasileiro em Buenos Ai-res, a 1·espeito da suvposta acu-
vidade dos Tevolucionarios brasileiros no territorio de Coirrientes. Im-
mediatamente o governo Correntino d eu instrucções terminantes a,s 
autoridades prov inclaes, especialmente aos eommissarios da margem 
'do rio Uruguay, para q u e se n ão permittlssem organizações r evolucio.-
narlas em t erritorio daquella província. Aõcrescentou que as denun-
cias do consul" - veja bem V. Ex., Sr. Presidente, este topico da 
resposta da da naquella occasião. - " accrescento-u que as denuncialil 
do consul tinham muito de s uspicazes, de excesso de desconfiança, 
devido á. inquietação em que vivem as a utoridades brasileiras ... " 

o SR. ANTONio C ARLOS : - [E' n a tural. 
O SR. BAPTISTA LO'zAR4o - ... "por motivo dos est alidos revolucionarlos, 

q ue se sem d uvida cream ve,rdadeiras conspir ações e movimeintos, onde os não 
he. . , , E' a situ ação d.e a nimo em .qu e se encontram essas a utor idades". 

O Sn. ANToNio CARLOS: - R espondeu mu1t0 bem, com toda a conecção" 
o SR. W:EJNCElSLÁO E SCOBAR: - Estão vendo fantasmas. 
o SR. FRANCISCO PElJXOTO : - Entilo a revolução já é SÕ um fantasma? 

Não vale mais nada? · 
O SR. iBAPTISTA LuzARoo: - Prosi.g'O: 

"Nossas informaçõe::i pessoaes" - accrescentCJu - "induzem-nos · 
a affirma r que n o t erritor !o de Corrientes ·n ão existe, r enlmente" -· 
clava immed·Jatam ente ·r esposta . . ·. 

o SR. ANTONIO CARLOS : - E !feliz. 
O SR. BAPTISTA LuzARDO: - Mas o· consul, que vive em L!bres, disse que 

20tl •revolucion a rios alli estavam utiliza ndo telegr aphos, estrada s de <ferro, etc., 
determinando ordens, e então apresentou aquel!a nota ... 

o SR . ANTONIO CARLOS : - Homem prevenia.o. 
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O SR. BAPTIS'l'A LuzARDo: - . .. á qual se respondeu immediatamente qu" 
elle estava enganado! 

Retomo a leitura que · estava fazendo. 
"'Nossas informações •pessoaes nos induzem a affirmar que no 

territorio de Corrientes não existe, rea}lmente, a conspiração que sup-
põe o consul Brasileiro. Além disto, deve-se t er p!'esente que, s.J é cer-
to que muitos revolucionarios circulam Por nossa .Provincia e gozam 
de toda a cla sse de liberdades e garantias, pol'que noss0 , paiz é gene-
roso lar hospita leiro, para todos, sem distincção de partidos e nacio-
nalidades, e da mesma consideração e respeito já gozaram gove.rnista•, 
como estão gosando revolucionartos. No em tanto, o governo úe Cor-

, rientes affirma que, s i se Ol'ganizare1n grupos, tomará as medidas 
e:ictgidas pelo çaso e cumpr.Jrá seu dever". 

"Ffua de duvW.a" - ·diz a!nda o jornal - "a attitude do consul ... 
O SR . AN'l'oNro CARLOS: - Ao menos esse serviço. prestou O· consul: de 

f)ôr â prova a corr.ecção das autoridades ar.g.entinas . 
O SR. BAf'TISTA LuZAROO: - ... causou má impressão. 

E stá em todos os espiritos a decepção proxluzida pela nota qu.::, 
unanlmementi;, se julga extemporanea" . 

O St;. GILBElRTo AMADO: - O commentario é de jornal. 
O SR . .ANTONIO CARLOS: - O qualifi:cativo não é app]icadó: trata-se 

Ôb um homem q t:. 6 terá cumprido seu dever antes de tempo. 
o SI{, AHTHVR CAETANQ: - o nobre leader da m.1.!ona jul·ga que ú COllSUI 

prestou uni grande ~erviço? 
o SR . AN'l"oNro C~RLos: - Sim. 
O SR. ARTHUR C}t=ANo: - · Entretanto, nosso embaixador em Buenos Ai-

res, segundo estamos~informado, acha urgente sua retira,(!a . 
O SR. ANTONIO IGAALOs: - '"Estamos informados", não. Eu não estou in-

formado , 
O ·SR. SAPTISTA LµzARDO: - Estando terminada a hora do expediente, peço 

a V . E x . ., Sr. Piresidente, me conserve a palavra para uma explicação p esso·al. 
o SR. PRESIDENTE: - V. Ex . serli. atteíldiáo. 
o SR. BAPTISTA LpzARDo: - Agradeço a V. Ex. (Muito bem; 'l'ltUito bem). 
O SR . BAPTISTA r,.uzAR.Do: ~ Apprehendi perfeitamente 0 aparte do nobre 

depútado do Districtq Federal; "E' a norma. de sua politJ.ca". 
O SR. ANTONi:o C~RLos: - A politica do nobre deputado pelo Districto Fe-

deral é po.Jitica muito sã. 
O SR. BAPTISTA 1<uzAJU>o: - E posso dizer que nã0 peço meças. a sua po-

litica, s i ella é sã. Presumo estar aqui desempenhando honestamente o meu 
mandato, e levanto b<,mi a lto e. luva, parta donde pa,rtir. 

O Sn. VICEJNTEl PIRAOIBEJ: - V. Ex. aggride a m a ioria que o está ouvindo 
com toda, attenção. (Apoiados). 

o SR . BAPTISTA LUZAR.DO: - Perdão, a maioria ... 
O SR. ANTONIO CA,RLOS: - V. Ex. foi inju sto com a mai~ria . 

O SR. GILBE'RTo -4-MADo: - A m ato ria n ã o é oppressora, e -0 a.parte t erfi 
querido referir-se li. i;ntriga diplomatica. 

O Sr. B111p·tista ;Luzardo (para uma explicação p essoal) : - Sr. Presi· 
dente, estalva eu, quando termlino11 o tempo do expediente, m.ostramdo á Ca· 
mara a impressão cau'sada na Argentina .pela no<tia, que rupresentou ao. ao.. 
ver.nador da BrOIVlincia de C'orrientes o Dr. Demetri.o de Toledo, nosso consul 
em Faso de los Libres . 

10 factoC>, quer sej~ encairadCY pelo lado &;i, co.rtezia f.nternacionaJ, quer pelo 
fundo que se .pro·pun,ha, alcançar, é ·dtgno de censura. 
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O nosso consul commetteu uma leviandade, po<r assim dizer, im.pe<rdoavel. 
O SR. ANTONIO 1CAru..ols : - I!rn.perdoavel, não apoiado. Si oo lwlandade 

louvavel, essa é uma. 
O SR. BAPTISTA LuzARDO·: ,....... Sr . Presidente, .lllill homem como o Dr, De-

metrio de ToJ.edo, formado em Direito, jornalista muito conhecido nos meios 
do ruo de Janeiro, .(Levie. saber .perú'eitamente quaes as no.rmas da .diplomacia, e 
da hoa educação e n ão commetter a gaffe que p:raticou. 

E' admissivel, é crível que meireça 8J.PIPliausos o gesto desse fu;ncciQ.nario 
que, em lJJIIla festa .particulair, de cortezLa, em que eram ho.spedes o Governa.-
dor d!t. PrOIVin.cta de Corrientes, o Mlinis·tro do 1nterio·r e o commandante de uma 
das unidades federaes dia :Republica Argenti.na, que alli ·recebiam ihomenagens, 
fez a entrega de uma nota d a natuxeza des·ta de que me tenho o.ocupado? 
A'quelles estragek.o,s era.m devidas todas as defereindas· . . 

O SR. AN1'0.NIO •CARLios: - V. Ex. devia fa:rer urna distincção .entre a 1'.órma. 
6 a. essencia. 

O 'SR. BAPTI&rA LuZARDo: - A ifó'l'ma que ·elle usou em tudo istp f.o.i sim-
.pleesmente deplo.ravel e causo·u, como foi classificado na imprensa argentina, 
"verdadeiro estupõr" e'!l1 todios. 

O Sr. Demetrio de !Toledo, homem illustirado, como é, diplomata, devia 
guardar as no·rmas aia, boa educação e da cortezia internacional. 

o SR. AN'l'ONIO CARLo!!: - E'lle não. ê dLplomata, 
o SR. BAPTISTA LUZARDO: - Está na car<reiTa. 
O SR. ANTONIO CAitLOs: - A cmrreLra con!sular é uma e a diI>lomat!ca 

outra. 
O .SR. BAPTISTA LUZARDo: - Na linguagem technica elle não serâ. um d!-

plo·m<'llta, mas .. .. 
o SR· HENRIQUE DoDSWORTH: - Está, em t-odo caso, sob a direcção do m!-

n1steirlo do Exterio-r. 
O SR. BAPTISTA LuzARDO: - ... é um re presentante do Ministerlo das Re-

lações Exterio.res . 
o SR. ANTONIO CARLO~S: - E' um agente commQrciail.. 
O 'SR· lBAPTISTA Luz.umo: - E funcçionaxio do ministerio vara esta ou 

aque1la. funcção. 
O SR. ANTONIO IC'ARIA>s: - ·so pa,ra a. commercla'I. 
O SR. BAPTISTA LuzARDO: - E V. '.Ex. achi9.. pouca cousa 'se·r um repre-

se-fitante commercial do Brasil? 
O SR. ANTONIO C'ARLOs : - Não; o repTesentante do Brasi1, seja para o 

ql.le fôr, é sempre grande cousa. 
o SR. BAPTISTA LUZARDO: - Prnr outro lado, o Sr , Demetrio de Tole<Io 

devia C·Omprehe nder perfeitamente que não estaiva n as sua:s attribl:lições ende-
reçar uma nota, ao Govern8Jdo-r da Provinda de Co1rrientes. 

Diz La Nacion, ·rr..ufto bem, que um agente consular, que tem um , gesto 
desses em um lo.g>arejo de pro'Vincia - ê a e:xipreSISão dJe que usa - de'Via co-
nhecer que não estava na sua .:iompetencia endereçair notas aos ipoderes ar-
gentino's; muito. menos, um Go·vernador de Provincia ,podia II'eceber dessas 
notas, tonsulares ou não; todas ell8JS, com cunho official, teem de ser dirigi-
das aos Ministros que as devem encami:nhar devidaimente. 

O SR. VICENTE PrRAGIBEJ: - Vê-se .que não se trata de uma .nota, pois 
nem o consul tinha o direito de fazei-a nem o Govern8Jdo-r de rece.bel-a. 

O SR. BAPTISTA LuzARDO·: - Não estava a tal nota ;revestida do:S cunhos 
naturoes, não transitou pelos caiminhos legaes para. chega,r ao co-nhecimento 
do gover.no argentino - não ha duvida; acceito a prelimina!I'. 

Agoi:-a, o que quero accentuar é que o governado.r deu resposta ... 
O SR. ANTONLO CARLos: - Podia ter dito: "Dirlija-se a q11em de direito·". 
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O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Sim; mas elle deu a ;resposta necessairia, em 
virt11ac de ter o consui entregadC> a queima-roupa, como se costuma dizer, 
uma nota. na qual se declarava que em Liores ih.avia 2·00 revolucionarias. O 
g<>veTnador de, provmcia asseverou que podia info·rmar que a noticia era 
falsa, po·is naquella cidade não existiam girupos il'evo.rucionarios. 

E' facil calcular a situação em ql\e ficou ºo nosso consul ein uma festa 
da.quella na,ture·za. 

O SR. ANTONIO CARLOS: - O governaidor .tem chefe de policia, o coruml 
l!ãO. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - O consul forneceu todos os dados ao gover-
nador; devi.a, tPorte.nto, - e V . Ex . , co·m seu a.parte, vem em meu auxilio 
- infornmx-se JPi!'imeiramem:te da veracidade da noticia .para depois ap·resN1tar 
a nota. VV. EEx. hão die ccmcoJ:"da.r em que até .nisito· andlou mal ·o nosso 
oonsul. 

O SR. ANTO·NIO CARLos: - Estaria mal informado. 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Devia primeiro certificar-se do occo-rrido pa.za 

depois encamiruhar a nota. Muito feliz foi o nohre Zeaàer da maioria em seu 
a,pairte! Agradeço a S. Ex. o ter comprovado, ainda uma, vez, a levia.ndade 
com que p;ro·cedeu o nosso representante consular. · 

Recebeu, por isto, mal aca.bava de ler a nota, a resposta categorlea <ie 
que ali não existiam absolutaniente taes revoluci.onarios. 

Declarou o Governado'!' aind.a, mais: que a situação dos que se achavam 
illa Argentina e'stava gairarutida pelos pr.Lnctpio·s mais comesinhos da hospi:tali-
dade que aiquelle tPaiZ costuma pro•porcio!lar aos estrangeiro. 

E&ta >é a veirda,de .1 
O honrado Zead.er ainda iha pouco apoiava com enthusiasmo a attitude do 

oonsul, dizendo que e;ne havia agido .por paitriotismo, querendo inspirar uma 
aittitude ao governo ,dia, Argentina, o que não se ha de conseguir, !>vr~ue 

elle salbe qual o seu •fiever. Isto, al1ás, só .se.rviu para que o Governador de 
Oovrientes désse uma, grande lição de di.reito internacional e ..:ivilidade ao 
·nosso representante cµnsular. 

O .SR. ANTONIO CARLOS: A Argentina cum.p.re adm-iravelmente o seu 
dever. (Apoi<Ldos). 

O SR. BAPTI·STA L1JZARDo: Devo referir, Sr . Presidente, ou t·ro facto que. 
se deu no Uruguay. 

Na sessão secreta li u m jo.rnal de iMontevidiêo, em que se vê que as torgas 
go.vernistas do Rio qrande do Sul, isto é, as fürçae borgistas, 0omo «ão là 
conhecida-s, haviam 1!lí5Sassina,do um cidadão urug·uayo em te.r.ritorio daquellb 
l[JaiZ. 

O que eTa então proa simples noticia, é hoje um .facto verificado. Acabo 
de receber os jornae·~ do Uruguay e Airgenbina , que trazem os pormeno.rllli 
desse a,contecimento e Tevelam, ató certo ponto, como estão· as nos'sas rela-
ções com a Republica Oriental. 

'Ü SR. ANTONIO Cl~RLOS: - Nã,.:> podem se1· m elhores . 
O SR. OscAR ,,S,o.ARpis: - O caso do São Paulo, tProva que sãio magnificas. 
o SR. BAPTISTA L'fJZARDO: - Chegarei l~. V. Ex. está adeantando. 
'Esses jor·na.es dizem pe.rifeitamente o qqe se passou na fronteira, mostran• 

do a alta .g.ravida,de \lesses factos que. naturalmente, hão de se repToduzir. 
o 1SR. ANTONIO CARLOS: - Salvo si a '!'evolução acabar . 
O ·SR. BAPTISTA LyzARDo.: - Esses acto's não fora,m praticados pelos reve>-

luclonarios, mas por ,a,gentes do governo. 
O SR. OscAR ISoARES : - IM'3.S em consequencia da revo1lução. Tudo o que 

fôr de mata.r no Rio Gramde, . é de accôrdo com a revolução. 
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,o SR. BAPTISTA Lu<iARDO·: - A i·evoJ.ução ·não mandou um só borgista in· 
vadir o Uruguay. 

Diz V. Ex. muito bem que o que occo·rrer no Rio Grande é consequen\)ia 
da revolução. Não ha duvida, concordo com V . Ex.: o que occorrer no Rio 
Gra'!lde, mas não no Uruguay. E a doutrina de V. Ex. é ;pom que fiquts 
consignaàa no meu discurso. 

O SR. OscAR SoAREs: - Com muito pre.izer. Teirei g.rande honra em colla• 
1bo:r.ar na hi'storia da revolução •• , 

O SR· BAPTISTA LuzARDo: - .•. pr.ovocada pelo Sr. Borges de Medeirm~. 
S11 . iF'.residente, o facto descripto pelos jornaes uruguayos La Nªctmi 111 

La Mafiama, -,é o seguinte: 
Descr eve La Nacion, sob o titulo "Excursões d>l.!s forç~ legaes rio~•an .. 

denses no territorio uruguayo, e om porimenor~. a. moil"te <ào cidadão Horacio 
GonzaJez. 

Conforme publicação de natureza o;ffidal, d:eita !POr um jornal, Horacio 
Fajardo, denunciante fui, morte de Ho•racio Go·nzalez, disse que, na v:espera do 
succedido, ,haviam p ernoitado elle e mais quatir.o co·mpanheiros seus, entre os 
qtiaes se aeihava o Sr. Horacio Gonmlez, em casa do cidadão Ce.ndido Tdn· 
dade, no tenitor<io UJI'Uguayo. 

Na manhã seguinte ,proseguiram, via.gera pela liniha diviso.ria . A cer.to mo· 
mer.to, a.o d eJ)romarem a e'stanc1a do coronel Ch~q·uenote Pereira, vi'l'am quei 
uma esaolta .partia da estancia em sua direcção para, logo depois, se dividJil" 
em tree g rupos, seguindo um f!Obre a. sua. frente. outre> indo directamente onds 
elles seguiam, e um terceiro di'l'Lgia-se s ob'!'e a rectaguarde,, . 

Estes homens da. e's•colta, ainda a. uma certa. distancia,, começaram a fazer 
fogo, m'E.lsmo quamdo Fajardo e seus coropanlheir.os se achavam n o t erritorrio 
uruguayo, ·quamdo já tinham 1passaido a lilnh'a divisoria. 

O •SR, AN'OONio ICARLos: - Essa escolta •talvez não conlhecesse a Unha d!-
vrsoria. . 

O ·SR. BAPTISTA LuzARDo: - Oomo n ão, si era gente do Sr. Borges de Me-
deiros, de Sant'Anna do Liwamento? Conheço ;perfeitamente ia. estrada; tem 
uns 40 metros, ninguem se engana. 

O SR. OscAR SoAREs: - Na oc0asião da luta, não ha tem!Po pa ra se conhe-
cer a. 'linha divd,so.ria. 

O SR. BAPTISTA LUZARDo: - Entraraim pelo teo:rito·rio do Uruguay, e, per-
seguidos, trataram de salva.r-se seguindo em fuga !!la. direcção de uma .grota, 
.porém, a perseguição !Se extendeu a1lê lá , 

'Depois de, durante um certo momento, ou'Vir vairios tiros, foram essas 
forças a,,o fundo de uma quebrada até que c1>assa.Sse aquella tempestade. Ho. 
racio Gonzalez, cahiu ferido ·de ba.la na cabeça e os demais continuaram a 
fuga, sendo perseguido's pelos soldados brasilekos em terr1toi'io U'l'uguayo, ex-
tendidos em gueirrillheis na ladeixa daquella serira, e chegados á Iadeira ah\ 
se fizeram vrurias de'sca.rgas, oontra os quaitro que seguiam a internar-se e pôr· 
se a salvaguardo dessa perseguição . 

Quando serenado o tiroteio, elles vieram vêr o compál!lheiro que ihavia. 
ficado na tralda da serTa, eese homem estava a 9·00 metros a dentro do ter-
ritoni•o uruguayo, com ferimento de iba.la. ns. nu.eia., na t"egiãe> occ!·pita.J saihindo 
na •região do mastoJ,C:.e, e foi verificado .pelos mefü.cos, .pelo juiz lettrado, e 
pelo cheife de p ,oJicia, .que o !ferimento era ·Por s ua natureza mortal. Quer 
dizer que recebido o ferimento a victima cahiu no mesmo J.og>aa" em que o 
recebeu, já sem vida. 

Mais a inda , 1s.r . \Prestdente; ha uma nota do dia 20· de Novembro, em que 
se diz que varias soldado·s brasileiros tnva.dtram uma ~a. commercial em Rl-
vera, provocando confusão e varios distuDbios. 
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Sifo esses factos todos, que se acabam de PMS0!!' na fironteira, temto na 
foonteira co·m a Argentina como ·r1a fronteira com o Uruguay, Q.ue estão per. 
tu!'bando, não ha duvida a lguma, · a m.ar.cha das boas amizades do Brasil com 
aque1las republdcas. 

o ·SR. ANTONIO CARLOS: - Não apoiado. 
O .Sf<. BAP'l'ISTA LUZARDo: - Devo amda inú'.·ormar á Camara que o ultimo 

facto a que me refuri, passado :!l.O Ul'uguay, teve repercussão na,quelle paiz, 
ita:nto que La Ma4iana, orgão que rep.resenta o pensa m ento do Ministro da.a 
R elações Exter10res do U rug uay, em nota que 1nsere a ·respeito dos aconte· 
cimento·s que se pass.aan na fronteira, a,cha que isso não póde continuar, e 
accrescenta que a familia da. victima p ediu ao Gov6Tno .b<rasilei.ro uma ~ndem
ntzação. Acredito que ao Itamia.ra;ty tenha chegado nota so1bre taes occurren-
cias, e, talvez, mais de uma, nas quaes se recla me !ndemnizagão à familia. 

o 'SR. ANTONIO CARLOS : -..,. Muito •bem. E stá perfeito. N ão ha J16'da a oppôr 
a. !ss•o . 

1() SR. BAPTISTA L uzARDO: - Não h a duvida, são as normas a seguiT, Era 
essa a .s1tuaçifo e o Governo oriental fez a exigencia ao Governo brasileko. 

·Sr. Presidente, ha ainda a notar que o Gorverno urug uayo, pelo jornal 
La Maiíana, fazia r eferencia a -esses ifactos que se estavam desenr·oiando, os 
quaee p ·cldiam aggravar-'se e era muito naitura;l que se aggravas.serr:, porque casos 
como esses .não são os primeiros: no anno pas'sa.do, deram-se diversos. 

O SR. ANTONIO CARLOs: - Na r evo·lução do an.no passado. 
O SR. <BAPTISTA LuzARDO: - Mas todos elles commettidos por gente do 

Sr. Bo!"ges de Medeiro~, 
O SR . JOAQUIM DEJ ~Ar.rlms: - A nota não diz que ia m p elo caminho lnter-

n a.cJonru qua.ndo enfre~1taram a estancia do .S.r. C:hiqui·note Pereira? 
O SR. BAPTISTA L UZARDO: - Conheço a estancia , pois, por ella ;passei o 

anno passado, e posso, ainda, dar informaçõe,s seguras a respeito. Do meio 
da estrada, avista-se lJ, estancia, que <fica a uns tres kilometros da linha 
divisoria. 

O .SR. JOAQUIM DEJ .SALLEJS : - A n ota diz que sruhiram da estan cia. 
O SR. BAP'.l'lSTA LUZARDO: - Vou repetir a lei tura: "Ao ch egar em frente 

da estancia de C'hi.quinote, tomando o caminho internacional . .. " A estancin. 
e apenas o ponto de r~ferencia. 

O .SR. J OAQUIM DE .$ALLEJS: - Mas Chiquinote não está n a revolução? 
0 SR. BAPTISTA LUZARDO: - Não. 
o .SR. J OAQUIM DE iSALLEJS : - E' governLsta? 
o SR. BAP'I'ISTA LUZARDO: - Não, é federalista. 
O SR. JOAQUIM DEJ i:1ALLEJS: - Si é fed·erali.sta, eomo podiam ter estado ahi 

o;; legalistas? 
O SR. BAPTISTA LUZ;\RDO: - V. Ex. faz essa pergunta porque n ão conhe-

ce o que é a revolução . Justamen te na carn dos :idversarios é que se está 
b em b os.pedado· ... (Risos. ) 
· Essa,s in.formações, que estão no Itamaraty, dizem ·perfeitamente da~ 

nossas relações com o Uruguay; o Governo B rasileir o terá que tomal-as em 
consideração e provider~ciar como o caso requer, dando as informações pre-
cisas para •corres.ponde~· ás just as exigen cias. 

Acredito, ISr . Presidente, que as recla m ações feitas são incontestes, e, 
uma vez apuraidas e ve rificadas, o Governo do Brasil, creio, não terá duvida 
em satisfazei-as. 

A reclamação em ·Qeneficio da familia da victima é procedente e quero 
crer que o Brasil não poderá deixar de corrccSponder a t a ntas gentilezas que 
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o Uruguay tem .tido para ·comnosco (apoiados), .gentileza$' que ago·ra culmi-
naram .por 00casiiLo da chegada do S. Paulo a o porto de Montevidéo, onde 
foi rec<ebido ·com todas as deferencias, dando-se o facto, talvez o unico que 
se tenha verificado, de ter sido despachado aquelle nosso navio de guerra 
dentro de vinte e quatro horas. 

UM SR. DEPUTADO: - Ma is uma revelação de amizade. 
O SR. B.U>TISTA LUZARDO: - l<,oi uma prova da .fidalguia de sentimentos 

da Republica vi.sinha para comnosco. 
o SR. LINDOLPRO PESSOA: - Acolohemos •Com muita sympathia as pala-

vras de V. Ex., no sentido de evita.r, em que, .por um mal entendido, haja 
compli·cações entre os dous 1paizes amigos. 

O SR. BAPTIS'I'A LUZARDO: - Com esta idéa, respondi ha pouco ao illustre 
collega •pelo Dlstricto Federal, o 1Sr. Cesario de Mello, quando .S. Ex. disse 
que eu vinha trazer intrigas para a tribuna da Gamara. 

Affirmei, des1de o primeiro momento, porque sabia de ante-m.ão, ~1 ue se 
haviam de dar factos como eS'te que se passou com o nosso· consul em 
Libres . 

O SR. LIN>DOLPHO PmssôA: - Estamos certos d€ que V. Ex. não collocará 
o interesse do seu grupo acima do interesse do paiz. 

O SR. BAPTISTA LUZARDo: - 1Não é meu intuito., •chamando a attenção da 
Camara e do .paiz .para os .factos que se estão desenvolvendo no Rio Grande 
do Sul, sinão procurar evitar complicações. E acredito mesmo que, em rela-
ção á Argentina, agora já .se tenham tomado medidas para q ue si não repi-
tam gajfes do quilate dessa que apontei ha Pouco, da inter.pellação partida 
do nosso consul em Líibres. 

E' preciso que continuemos a praticar com a Argentina a tradicional di-
plomacia de amizade, fazendo a esse ,paiz a justiça de reconhecer que, a pezar 
de ser o seu .povo o mais géneroso e hospitaleiro, eUe não ha de se :rujeitar 
ií.s imp.osições descabidas e terá de re\l)e.Uil-as na altura, como fez com a inter-
pellação do Sr . 1DemetrLo Tole1'1o. E creio, quanto ao ;Nruguay, que a nota 
L1m pouco severa de La Mafíana, que traduz o pensamento do Ministerl'o do 
Exterior daquelle paiz, não inlfluir.á para que o Governo brasileiro deixe d~ 
dar todas as informações e as garantias, exigidas ... 

o SR. ANTONIO CARLOS: .-- Apoiado. 
O SR. BAPTISTA LUZARDO: - .... po.is não ,posso admittir que o Governo 

tenha a intençiLo de mandar para llá um embaixador que queira repetir, no 
Uruguay, o que o .Sr . Demetrio Toledo acaba de fazer para com a Ar-
gentina . 

O Sr. iNa•buco de G.ouvêa, que vae em missão especialíssima, como diss<> 
o honrado leader da maioria ... 

O SR. ANTON'IO CARLOS: - A sessão foi secreta. . . (Riso.) 
O SR. BAPTISTA LITZARDO: - NiLo estou Meantando cousa alguma do que 

se passou nessa sessão . Quero apena·s dizer rque o .Sr. Naibuco de Gouvêa, 
certamente, não procurará dar ao Uruguay lições iguaes ás que pretendeu 
ministrar á Argentina o Sr. Demetrio Toledo . . s. Ex., vendo como foi censu-
rada pela imprensa e ,pelo g.overno argentinos, a attitude do consul em Li-
bres, usará de cautela, para o bom desempenho de sua missão, agindo com 
toda a prooencia. 

O S'R. OSCAR .SOARES: - A incumbencia está entregue a magnificas mãos. 
O SR. BAPTIS'l'A LU'ZARDO: - E' pos·sivel. Os. dias futuros é •que nos hão ne 

dizer. O Sr. Naibuco de Gouvêa ainda estlá entre nós. , 
'Mas, si o Sr. Nabuco de Gouvêa fôr com o mesmo espírito, com o mesmo 

ardor do nosso agente consular em Paso d e los Libres, louvado ainda ha 
pouco pelo nobre Zeader da maioria, a mesma lição que este recebeu, Johe 
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será tambem dada. iNão ha duvida. O Uruguay, cioso da sua liiberdadP., cioso 
da sua indcpendencia, não admittirá, devemos fazer-lhe justiça, insinuacões 
de especie alguma. 

Tenho alJsoluta certeza disso. E já que me estou relferindo ao Uruguay, 
não posso deixAr de alludir ao que disse, 'ha poucos dias, uma revista d!! 
caracter politico, .habilmente dirigida ·pelos Srs. Paulo Hass]Qker e Luiz iM.o-
raes, o "A B C ", cuja leitura se tornou o'brigatoria em todos os centrn"I 
politicos, tão ·bem jnformada é soibre esses assumptos e usando sempre de 
linguagem superior e escorreita .. A grande admiração que dedico ao Ur11-
guay, e a convicção que tenho da sinceridade de sua tradicional amizade 
com o B rasil, levam-me a affirmar aos dignos directores dessa revista o m eu 
desa;ccordo com as idéas que emittiram no referido artigo, intitulado: "O 
Leão e a Mosca" - "O '.Brasil e as ama veis grosserias do Uruguay" . 

. sr. '.Presidente, a t lho que :quem redigiu esta nota foi mal informado, n !lo 
conhecendo, talvez a fundo, as nossas relações com o Uruguay. E os concel. 
tos ahi e~pendidos eu tomo a liiberdade, com o conhecimento, que tenho, desse 
paiz, de dizer que não são verdadeiro.s. 

Podemos ter aibsoluta certeza d e •que possuímos, entre os nossos melhú-
res amigos do Continente sul americano, o Uruguay. SuaJS demomstrações 
n este sentido são as mais claras, a.s mais !francas e as mais positivas, e a in-
da ha bem pouco, como accentuei, teve para comnosco o gesto a que alludl. 

Apenas estou fazendo reparos aos conceitos constantes do artill:"o, cujo 
reda!ctor, mal informado, .talivez, reipito, foi levado a essses exa;geros. 

Com isto quero ainda uma vez prestar homenagem ao paãz amigo e cori-
corr er ;para que neml de leve siquer paire a menor duvida so·bre a cordial!· 
dade que existe entre nós. 

O SR. GILBERTO A:tv,lA.DO: - E neste ponto V. :Ex , é acomnanhado por toda 
a Camara . (Apoiados.) 

O SR. BAPTISTA LVZARDO; - Devo ainda fazer algumas consideraçõer., j á. 
que vL'TI á tribuna, sobre factos que estão occorrendo no 'Ria Grande do Sul. 
e trazei-os ll.-0 ·Conhecime.nto da Camara. 

O que são os encontros no Rio Grande do Sul, não se apura pelas nota,; 
que o Governo fornece no primeiro instante, dias depois é que conseguimos 
obter dados que trazem a descripção per.feita do que foram as retrega.s. 

Ohame! a attençãp da Camara e do paiz para a grande luta que está 
travada no Rio Gra nde do .Sul. 

S.r. Presidente, ninguem -tem o direito de se !lludir, n!nguem tem o urrel<o 
de, em torno dos acontecimentos de que é tneatro aquella unidade da Federa-
ção, fazer juizos lison~eiros nem de SUPT,>ôr •que taes acontecimentos sejam de 
somenos importancia E! que dentro de cinco dias, de um, de doll.s mezes, esteja 
sll!ffoca do e com.pletamente extincto o movimenl<>. 

O SR. LINDO·LPHo CoLLOR: - Não são de somenos imP'ortancia. E stão 
morr endo brasileiros pa defesa da ordem. ·São de gravissima importanc!a.. 
infelizmer.te . .Agora, a defesa da legalidade estâ. sendo feita com toda a 
ener gia. 

O SR. ANTONIO CAf.LOS: - Não teem importancia apenas para attingir o 
object!vo que esta.o v \sando. A luta durara um mez, dous mezes, tres me-
zes, mas acabará suff Qcada a revolução no !Rio Grande do Sul, e s11m gran de> 
difficulda de . 

O SR. WANClllsLAo ESCOBAR: ~ Isso ê que eu quero vêr ... IS6 .póde dizer 
1.s so quem não c onhecii o Rio Grande: mil cavalleiros do Rio Grande podem 
<:onvulsionar o Estado durante muito tem.po. 

O S R. LrNnOLPRO CoLLOR: - E' um tacto, infelizmente: mas acabarão, 
f a t a.lment e, vencidos. 
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O SR. BAPTISTA LUZARDO: - Sr. Presidente, quem con·hece a. historia \lit 
Rio Grande do .Sul, quem se detém um instante a apreciar as lutas trava-
das ha menos de um secuJ.o naquelle Estado comprebende l.ogo que se trata 
de um mo.vimento de dtüficil debellação e que v6.de perdurar .por longo tem-
po. Assim, a revoluçao ·de 3·5 1que durou dez annos, não foi suftocada e ün·-
mlnou por um acC'Ordo; e, no em tanto, era o Imperio .todo contra ella . , • 
Houve o accôrdo, que acabou com a revolução e poz Feijó lfóra do gabinete. 
Esta é a verdade. 

Contra a de 93, que se prolongou por dous annos e oito mezes, se Jeva.1-
tou a F'ederação em peso. Ha aqui, nesta Casa, testemunhas, algumas atõ 
que foram parte na revolucão rio-grandense de 93. e saJbem perfettament0 
como se desenvolveu. 

De que modo terminou essa 1 uta? Amniquilou-se a revolução? Acabou-se 
com os revolucionarios? Nada disl!lo. A sua cessação lfoi tamlbem 01bjecto de 
um, accõrdo, o!bra de Prudente de Moraes, E nessa occaslão. como na ante· 
rior, tivera a União de lançar todas as suas forças, de terra e ma'r, contr<i. 
os revolucionarios. E, então, as condições da luta eram outras.; estavamoR 
.em situação de inlferioridade na qual nos .não encontramos hoje, porque, eu. 
93, era o Governo que dispunha dos melhores armamento.s , do qfü~ represen-
tava a ultima palavra em material bel!ico = momento. e a revoluç:ãn nãn 
contava com esses elem·entos. 

O SR. LINDOLPHO CoLLOR: - Em 93, era todo o •Partido federalista qw; 
estava em armas . Agoi:a, verifica-se •que os elementos do partido o·pposicio-
nista do Rio Grande, que dl:ssentiram da "Alliança Libertadora"' por motivo~ 
que não conheço - e cito iPaulo Labarthe - todos esses elementos, d11 
Santa Anna do Livramento füsc•o·rdam dai revolução, conforme se depre,ho;indf• 
do Maragatto. 

O SR. ANTONIO CARLos: - .E os federalistas ·que estão com a legoJidatlA 
representam uma opinião importante. 

O SR. LINOOLPHO CoLLoR: - São contra a revolução os que dissentirau1 
da formação dá "Al!iança Libertadora"; era um nucleo grande e respeitavf'l . 
.&gora, no pro.prio seio da "Alliança Libertado·ra" org.anizou-se rpor sua vez, 
um novo schisma. Grande parte da "Alliamça" n ã o está com oa nobrlill< 
Deputados, por exemplo, Estacio Azamlbuja . 

O SR. BAPTISTA LUZARDo: - Estacio Azambuja não faz .parte do directorfo 
da "Alliança Libertadora". 

O SR. LINDOLPHO CoLLOR: - !Não estou dizendo que o •Sr. Estacio Azam .. 
b'Uja seja do directorio da "Alliança Libertadora" ; o que digo, e V. Ex. 
pr·ovavelmente não desmentirá, é que o :Sr. ffilstacio Azam'buja era um do!!' 
gros bonnets da passada revolução. Hoje, não é só esse cavalh'eiro que estl), 
c-0ntra VV . ElEx.: dizem que contra VV. EEx. está tambem o general F.-: .... 
Jippe Portinho, e assim .por deante. Quer dizer: houve dous protestos contra. 
o movimento sedicioso : .primeiro, fóra da organização da "Alliança ·Li;nort:>.-
à.ora" e, depois, dentro da proipria "Alliança". 

O SR. ARTHUR CAETl'ANO: - V. ·Ex. não ·Conhece protesto algum do gei-
neral Estaclo Azarrubuja nem do .general F elippe Portinho contra a !'evolJ~ç.&o 
que irrompeu agora. 

O .Sa. LINDOLPHo OoLLOR: '.Do general Azambuja conheço. 
O SR. ARTIIUR CAETANO: - E' a nterior ao que ternho; o manifesto 'Jlle 

possuo, ruq ui, eu me comprometto a mostrar a V. Ex. 
O rSR. LINDOLiPHO CoLLOR: - V. Ex. prestará um grande serviço· 1ornJo 

.esse manifesto. 1 

o SR, ARTHUR CAETANO: - Lerei opportunamente. 
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Os SRS. ANTONIO CARLOS El LINDOLPHO COLLOR: - Está muito llmitaAo (} 
movimento . 

o SR. BAP'l'ISTA LUZARDO: - Darei já o "contra" em vv. EEx ... f:Risos.) 
O SR . .SIMÕES FILHO: - E' a carga de cavallaria ... (Hilaridade). 
o SR. BAPTISTA LUZARDO: - Não demora muito .. . 
Dizia eu que ninguem tem o direito de se Hludir ·sobre os acontedmi;il'tos 

do Rio Grande do Sul. 
O SR. ANTONIO CARLOS: - Pelas informações do seu collega de repr~sen· 

tação, V. Ex. é que estâ. illudiào. . . (Risos·.) 
o Su. BAPTISTA LUZARDO: - V. Ex, é que, então, se quer illudir . • . 
O SR. LINOOLPHO CoLLOR: - Não es.tou illudindo a · C'amara ; estou e:x:pon· 

do, com singeleza, !factos qu_, V. IEx. contestará com outros tactp~; mas 
duvido muito que o possa fazer. 

o ,SR. BAPTIS'.l'A LUZARDO: - Não demorarei. 
o SR. ANTONIO CARLOS (ao Sr. Linclolpho Gollor): - V. Ex. citou 110· 

mes como os de Es.tacio Azambuja, Fe!ippe Portinho e ha ainda Maciel Ju-
nior e !Pinto da Ro·cha. 

O SR. '13APTISTA LuzARDO: - Trazia eu ao conhecimento da Camara o que 
se paissou em 9 3 . 

De um lado, os r evoluciona rias na:cruella época estava.m, ao começo, des-
armados, não tinham recursos bellicos, estavam cornipletamente de:!.<faicaãos 
de todos estes meios. 

o ISHI. ANTONIO CARLOS: - Isto em 9 3? 
O 1SR. BAPTISTA JLuzARDO : - Em 93. Lutavam contra o governo que dis-

punha de todo o m ,aterial o mais moderno de então; a ultima palawa em 
assumpto de artilha:r!a, o Governo da União lançou cont•ra o federaUsmo no 
Rio Grande do Sul, jsto é, contra a oppo·sição do m eu Estado . 

o ·SR. LINDOLPHO CoLLOR: - Em 93? 
O flR. BAPTISTA LuzARDo: - Em 93 . E que resultou disto? Venceram, 

derrotaram, suffo.caram esse movimento? Não, Sr . Pres·idente: para se che-
gar a uma conclusão, para se pôr ter·mo áquelle denamamento d-e sangue, foi 
preciso que se realizasse um accôrdo, um entendimento, entre os r~resen· 
tantes de ambas as partes, e, para conffrma,ção do que estou dizendo, invoco 
o testemunho do .com.mandante, hoje nosso dignisso collega, s .r. iArmando 
BurlamaJqui, que fa~ia, naquella época, parte do movimento. 

o .SR. ANTONIO ·CARLoS: - Do que eiftará ·airrependido ... 
O ISR . .ARMANDO BuRLAMAQUI: - <A.b&olutamente não, pol"que aquella re· 

voluçãu não tinha o mesmo fundamento que o levante actual. 
o SR. ANTONIO CARLos: - Apoiado. 
O SR. A.RMAr-r>o BuRlJAMAQUI: - O no•bre Deputado está. dizendo uma ver· 

dad-e; mas as razoes da revolução de 93 não são infeli:mnente , !Para S'. Ex. a~ 
mesmas do movimer+to de hoje. 

o 1SR. BAPTISTA LUZARDO: - Vejam vv. EEx. a habilidaJ.e da res.po·sta 
do nobre collega ! 6. Ex. não respondeu á minha in.terpellação. 

o ISR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Affirmo que o que V. Ex. diz é umu. 
verdade. 

O SR. BAPTISTA f'UZARDo: - Ape nas pedi a opinião autorizada de S. Ex., 
no ponto de vi.sta mHitar. 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - V. EX. pediu a minha afflrmat!va, a 
respeito do a.C'Cô1rdo que se fez em Pelotas 1para pôr termo iá revolução. 
E' um facto historico que não póJ.e ser contestado. 

O SR. OSCAR So,!.Rl!lS: - Nem era preciso V. Ex. testemunhar, porque 
jâ está na Historia Çlo Brasil. 
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O SR. BAPTISTA LuzARDo: - O nobre Deputado está antecipando res-
postas. 

Apenas ,pedi a o,pinião de S. Ex. para ·dizer ·se houve vencidos ou ven-
cE!dore..; nruq·uella luta, e se não é verdade que ·ella 1s6 terminou mediante 
um accõrdo. 

tÜ SR ARMANDO BURLAMAQUI: - E' a pur·a verdade. 
O SR. BAPTISTA Lu21A.RDo: - .Sabia perfeitamente .que 1S. Ex. ia com-

pletar o seu aparte dizendo que os motivos do movimento . de hoje - ao 
aual S. Ex. é diametralmente opposto - não são os mesmos. ·aue ie. es-
capar (por esta tangente . .• 

O 8R. ARMANDO 'B1JRLAMAQUI: - V. Eix. nao i.gnora que os rea.erallstas 
não foram buscar no Exercito e na Marinha. element.ns para se bater. E' 
uma r azão fundamental, que di:struncia. o movimento da;quella época do 
actua.l. 

o . SR. ANTONIO CARLos: E o facto é este: quando o federalismo es-
t wva integro não conseguiu vencer o Sr. Borges de Medeiros, ouanto mais 
agora! ... 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - E' preciso, tambem, que o nobre leader não 
se esqueça que contra Borges não está só o federa lismo, está grande par-
te do Exercito e todos aq uelles .q ue, no Brasil. desejam acabar com ty-
r~.nno3. 

O SR. LINDoLPHo CoLLoR: ...,- Ainda mais agora, que t emos e:stano de 
sitio, 001,que nós lu támos dez mezes sem termo·s nem o direito de prender 
os aiJ.versari.os. aue voltavam do combate e iam :oarR. a rua da Praia, e.m 
Porto Alegre. contar facaILhas. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Contar façanhas . não; dizer verdades in-
conte5tes acerc·a de feitos heroicos das armas libertado•ras e que, ne.itural-
mente. desmentiam ais ballela·s que a Federação fixava no p!acard. 

VV. EIEx. não tinham o esta do de sitio, mas tinham oi.to mil soldados 
(lo Exerdto a guardar-l'he a estrada de ferro e o telegraipho. 

O .SR. LINDOLPHo CoLLoR: - V. •Ex. mesmo já disse .que a força fe-
deral estava inteiramente neutra na contenda. 

O SR. BAPTIS.TA LuzARDo: - Mas e·.stava garantindo a estrada de ;ferro, 
au" foi o grande recurso. o recurso maximo. de 11ue VV. EIDx . dispuzeram 
naque lla occasiã.o. 

O SR. LINDoPHO CoLLoR: - Grande recurso de .que dispuzemos e de 
que dispomos ainda aigora, para a feiici:dade da legalidade. 

O SR. BAPTlSTA LuzARDo: - VV. EIEx., hoJe, não -o têm, porque a pri·· 
meira arma de que os revolucionarios 'la nça·ram mi.i.fJ foi A. destruiqão da 
estrada de ferro e do telegra)>ho. 

() S!O. ANTONIO CARLOS: - E' boato? 
O SR. BAPTISTA L uzARDo: - Perdão, é not'<l, do Ministerio ila Guerra. 

Entiio, diga V. Ex. que é boato do Ministerio da Guerra! '° SR . . CESAR ·MAGALHÃES: - O nobre leader está inter.mirando. nada 
mais . 

O SR. LINDOLPHo CoLLoR: - Pelo' simples facto dos r evoluciona)riosf 
t erem conseguido levantar um pontilhão, em certo trecho ela estl"ada de 
!<Jrro, o 11obre o-rador conclue que a estrada de ferro está em ·poder do·s 
revoluciona rios. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Levantar um .simples pontilhão ·não é ver-
dade; os communicados officiaes dão sciencia de que as linhas . de Li-
vramento, Uruguayana, de Cacequy e '8. Gabriel. de Uruguayana a Ita,quy 
llIBtão i.nterrompidas. 
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O que digo é que VV. :EJ;Ex. não têm agora as garantia.is que tiveram 
na revoJ.ução de 1923, quando na estrada de ferro, quasi de m e·tro em me-
tro, havia um solda do fa-deral a fazer gua rda. 

O SR. LINDoLPHo CoLLoR: - .Se então pudemos guardar efficientemen-
te a estrada, melhor a.gora, que o Exercito estã ao nos.so la1do. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Hontem era possível, hoje não. O Exer cltv 
o anno passa.ido não esta,va em luta. E isso de dizer que o Exercito está 
ao lado de VV. EEx. é justamente' o que nfLo se e'hserva n este moment o. 

O .SR. LINDOLPHo CoLLOR: Mas não se tra ta €1,ii:.so. V . Ex. r econhe-
t"'" ll.Ue guard·a.mo;<; a estraida de ferro o anno :passado, e eu affi rmo que 
agora o fare·mos com maioria -de razão. 

O 'SR. BAPTISTA LuzAHDo: - Não, por.que , do Exer cito, ·uma pa.r te es tá. 
'lO batendo pela revoluoão, & a outra contra ella. 

n SR. ANTQNIO CARLos: - Não apoiado . . O !Exercito nacional está ao 
lado da legalidade. 

O SR. BAPTISTA LuzARoo: - A guarnição federal no Rio Grande do Sul 
está. uma grande parte com a revolução, outra com o Governo Federal. 

<) SR. L1NooLPHo CoLLoR: - Uma parte mínima esitá. com a r evoluçã o, 
mas a maior parte está na defesa -da, legalidade, füga V . Ex . i'sso a bem 
da verdade. IA mínima pairte, sim, digamos cinco .guarnições. O plano 
'!Ira, evidentemente, revoltar todas as gÜaT!nições do Estado, que são em 
numero de vinte, mas esse plano falhou, po·nque a grande maioria do E xer-
cito nacional está ao lado da legalidade. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Se assim é, se a Marinha toda, se o E xer · 
ol~o todo estão com 1 o GovernD, por que, então, vivem a mencügar auxilio 
de briga das estax:luacrs e de pa~rio!.ai:.'? 

'E como se ex,pl/ca que, <lispondo desses recursos todos, VV. EEx. j a 
niío u.ca baram com ia- revolução? 

O SR. ANTONIO CARLos: - Não queremos ser impr·udentes, queremos 
l.r aos poucos. 

o ISR BAPTIS.'J'A I ,,uzARDo: - Imprudentes, não; confessem logo. n5.o pu· 
dera m e não poderã o. Essa é que é a verdade. 

'() Sr. Presiden1:.13, não ha duvida n.en.huma que não será em um mez 
ou dous que ter á t e rmo a luta no Rio GrMJ.de do Sul. E stã-o enganados o 
nobre leaaer, a Camara, se a6sim pensam, pois os fitctos demonstram o con-
trario. Ninguem terr1 o dinei.to <1.e se Uludir. 

Basta ,P'onde rar, ,como disse, iIJOS successo.s de 1183'5, i ,g-93, e 1923. 
O 'SR. LHIDoLPH~ Co·LLOR: - V. Ex. failla multo .nas evoluções passadas, 

entretanto, é justam~nte a liçãio do .passado do Rio Grande <l:o Sul, que mostra 
que a s revoluções são 'Ca da vez a.Ili m.enas viave is. A de 1·835 durou dez annos, 
a de ,181913 durou treii .annos escalssos, a do anno !P~ado durO'U dez mezes, e, 
si CDnitinua.rm.os ass~m, poderemos concluir que esta dura.irá no maxlmo dous 
ou txes mezes. 

o ·SR. BAPTISTAI :i;,uzAR!Do: - V. Ex. leva em conta o teim,po que duraram 
estas re wiJ:uções . 1Si co.nsiderar o resultiado ob.tido, verã que a progressão 
é :Ln•v;m-sa; ao ;passo que o lapso de tempo vae dh:nlimuindo, 'Vae augmentando 
ess e 'r esu:I tado. 

A r evoluçãio de :Lj!·3'5 a,pimas implantou os idéaes, deixou a memocia do facto 
]/,is to.rico &ais (Fa,rroupilhals, ficou a idéa. A de 1'8,9:3, que dmou apenas dll<Us 
annos e oito '!'.Ilezes, o Gove rno mã o poude extinguk, e foi ne cessario um 
accõrdo. 

O SR. ANTONIO QARLos: - A'Ccôrdo sem sacrl.fic:!o da legalidaide, que aunai 
if.cii vencedo!l'a . 
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O ISR .. iLINDOLPHo rOoLLOR: - Res'.Pondo tr61Ilquillamente a o m·ador com a 
seguinte deeilairação, da qwa.l assumo intei.ra rnsponsabilidade: a maioria dtJ 

: Rio rGra.nde do Sul fez conces•sões, no ponto de yJ,sta .dJOrQtr1·nario, não aos r~ 
;voliwfomar1o,s em armas, mas ao Sir. :Presidente da \Repub'ldca, que se lnte-

. 11.'essou ,pela refo'l'!lna da 1Consttiuição do Estado. 1Si não d'osse eesia, interven-
ção amistosa, V:V. EEx. haviam de lutair até .o d'.lm, para 'Serem eS'Illagacl•Ol!!. 

O •l'fa. CEsAR DE MAGALHÃES: - Os que fizeram a ultima. revoiução no Rio 
(kande tiru~ ao menos um icl!êal. Qual é o iideaJ da .rev·olução de hoje? 

O SR. [B.u>TrsTA LuZARDo: - Esta i·evolu~ão não tem idéal, os legaltsta.!!I 
.nã.o o vêem! E' a norma .quanto a todas as revoluções: não ha na 1historia 
movimento l!'eVO·lucionario a que os legalistas hadam reconhecido idéae!!. 

O SR· ANToNio IC'.Am.os : - ®' uma ,pergunta q,ue fazemo:s .para discutir o 
idéal, e talvez pa:ra acceital-o. , . 

O SR. BAPTISTA LuZAJIDO: - Os principias pelo·s quaes ·Ois revoluclonair1o·s 
combatem ••• 

o SR· ANTONIO iOARLos: - Qu.l!l.J é o primei!l'o.T 
o SR . BAPTISTA LUZARDO: - E' a liberda,de, o direito de pensar. 
O SR. CEBAR MAGALiíÃEls: - Todos teem o direito de pensar no Bn1a11. 
O 1SR. BAPTISTA LUZARDO•: - De !Pensar pelo maoo de V. Ex., .pelo modo 

do Governo, dentll'o de estreitils limites . 
O SR. ANTONIO CARLos: - Já temo\S o p'l'imeiro prtnci•plo. Vejamo•s o 

segundo. 
O Sh. (BAPTISTA LuZARDo: - Sr. Presidente, •tenho um plano, delineado 

para as minhas considerações, e desejaria .que V. Ex. me maintivesse a pala-
vra. Não deixarei de re'sponder ao nohre zeader, cujüs apartes muito me 
lhonram, mas agoira preciso •Cl01ntinuar. 

O SR. ANTO·Nro CARLos: - Esta~ .perguntando de boa fé e com bO•n's 
ipropositos. 

O SR. BAPTISTA lLU2!ARD©: - E eu tenlho o maximo pra·zer em responder a 
,V. Ex., o que !arel dentro de alguns ntlmutol!, 

•Dizia, e u, Sr. Presidente, dos acontecimentos do IRto Grande d·o Sul, que 
nimguem tem o füreito de estai!' il.ludido quant'O ao que são, ~ ertemsão que 
teem e ao que vão ser. 

Do que s·ão., ia, 1Carrnaira já tem co.n.hecimento; que estão sendo 'Sangrentos, 
que estão se entirechocando forças de e~cepcional ed'jli,ciencia, não aia a menor 
duvida., e agara mesmo, a ca.maira teve sciencia d@ combate do serro da 
Coince·ição . 

.A tPriJlneira noticia nos :veiu em despa.cho itelegr111phico, enviado ~lu 
Sr. Borges de Medeir,os ao Zeader da sua bancada. 

"-l'.!r"T": 

"Deputado :Ilrá!bueo de Gotlvêa - Urgent'.e - IR1o _.. Hontem;- ê.s 
'!!ove horas, no .Serro aa Con.oetção, entrada do caver'á, limites do Li-
:v.raanento, Hono·rdo Lemo'S, emb'o.soiado, atacou de sur,preza fOO'(las com-
l!IlaJildaià:as pelo tenewte-coronel J.amuario Corrêa. Depois de tre.s noras 
de combate o inimigo fugiu em desovdem, deixando no campo da luta 
1Cincoenta mortos, entre el!es o co·ronel civdl ICaUnho Pinto, um caipf-
tão e trea tenente·s ,revD'luclonarios de !S. Palillo e, entre feridos em 
grande numero, tenem.tes-coroneis 'I\hodoro LI.\!Ie.nezes e Qi>nate Bueno. 
Noss.ais fo•rç·as tiveram seis .praças mortas e trinta ferida!s, entre as 
,quaes o cOTonel :J01lluairio Corrêa, . levemente. Operaçõ.es militares se-
guem com reg'U.lai11idade e '.l. situação é muito boa, restringindo-se dia a 
dla o camipo de acção da rebeldia. São (Bo.rj~ j1á estiá occupad.a [pelo 
itenente-coroneJ. Deoclecio Motta. S'aiudações aJffectuoJsas. - Borges de 
Medefro3.•. 
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Por esse •telegramma, S·r. J'resl-dente, soube a Camara que ~ deu um 
encontro levado a effeito de emboscada e de sur,p·reza, no cer·ro da Conceição, 
que ié a entrada do Caverá, para os lados de Sant'Anna do Livramento·, nos 
limites entre este municipio e o de Rozarlo. 

Note bem a Clamara, "de emboiscaidoa, e de surpreiza" . . . . . . . . . . . ••.. , 
O!SR. LINDOLPHO COLLOR: - A ' expliicação é 1'acllima. 
o 1SR. BAPTISTA LUZARDO· : - A explicação tenho-a eu aqui, daida pela 

Gazeta de Noticias de ante-hontem. Ao ler o teleg~ma, comprehendi logo 
,o que fo.i esse combate, e só quem cnnhece o Serro da Conceição pôde llJValiar 
o que é um encontro de força alli. ' 

Devo dec.Jarar á Camrura que o inf.oirmante da Gazeta, Sr. Dario Lassa11ce, 
,ê nosso advensario polit!co. 

O ·SR. L!NDOLPHO GoLLOR: - V. Ex. não ·pôde fazer monopoHo da ver-
,dade só p.ara o seu partido .politlco. 

o SR. BAPTISTA LUZARDO: - Nem faç,u. 
IÜ 1SR. LINDOLPHO CoLLOR: - V. F..x. quer que a Carne.ira Teceba as ae-

clarações de um adversa.iro de V. Ex. com anteciipadas re0stricçõee. 
0 SR. BAPTISTA LUl'lARDO: - Fiz esisa declaração justamente, 1pO!rqUe, :iJ 

·se tratasse de um dos nossos, desde logo a narração perderfe, o seu valor 
para VV. EEx. E' exaJctamente por ser de um adv=sairio que chruno a at-
tenção da Camara. 

o SR. LINDOLPHO ICOLLOR: - V. Ex. perdôe e. miruha truiistencia, as sei 
que V. Ex. vae pôr em duvida a veracidade cl!o relaito, po<rqne não acrefü.ta na 
.possi'biU.dade daJs tro[las terem sido dispersas. 

O :SR. SAPTISTA
0 

LUZARDo·: - Sr. Pn~'sidente, apenas ·quero pôr em con-
:llr.onto o telegraimmí1 do 1Sr. BoJ:"ges de Medeiros como o que narra uma tes-
temuniha de vista. Diz o ST. Lassance: 

";f>,o.rto ,A.legre, 1 (A. A.) - Conforme .communiquei o Dr. Da-
rio LassanOf\ engen'heiro que exerce as funcções de ohefe de linha 
da Viação •fe!rrea, d'.ôra, quamlo a ser'V'iço do seu ·cargo, 111a estação 
db 1S!llilt:.. !Rita., . detido .pelo~ revoluci.ona.r~os de Honorio Lemoe, em 
cujo .poder ipermaneceu até 'º dia do comba;te de Conceição. Salbendo 
que ass1°stforl\L ao desenrola1r da luta desde o i.nicio até o completq des· 
lbairato dos r ebeldes, ,pro.cul'1ámos ou vil-o. O CD.r. a:Jario Lassance at-
tendeu-nos gentilmente, passando a !fazer a narração de p'hases do 
sangrento ep.co!Illtro. 

Dtsse que os revoluci.onado1s, de po.sse do inf-OII"ffiaçõee pro.::sas, 
sabiam rper.~ef.tamente que as forças legaes, corr.mandadas .pelo te--
nente-coironel Januario Oorrêa, ~sa.ria;m pela estrada. de rodãigem 
que fica na;> fraldas do Serr.o da iCIOlnceição." 

E' uma unica e$trada; ·vem de Livxamento e .passa :pelo logar denominado 
"Can]Jpo 1Secco", en.j:n:"e dous morros colossaels. 

O SR. 'LINDOLPHO· OoLLOR: - Os pormenores !fornecidos pelo eng.a.nhelro 
ocmfirmam, ipsis lit~erts, o telegra.mma do Sr. Boorges de Mede!T.oe, · 

o ISR. 'BAPTIS'l'A LUZARDO: - Não ce>ntesio. 
O SR. LrNJYOLPH.o 1CoLLoR: ..:... \" E:x. declarou que a;p·ontaria diver-genclas . 
o SR. BAPTISTA :J:,UZARDO: - (Oontinu'a a citar): 

"Assim, Hon0rio de Lemos seguiu paira o allufü.do ponto, dlspon· 
do toda a spa tror:a no alto :ao Cerro, o!llde occUJpou excellentes posi-
ções, compl}'ltamente o.ccultas, para dalli surprehender a:s forças le-
,gaes á sua passagem. Accreacenta que meha, hOTa depois pal-s~a.vam 

'J;>Oo: Conceição, completamente desporeo•ccupadas ..• " 
Veja, V. Ex., ,~T. P.resident!t, a tactlca cl!e iHo·n·orio de Lemos, a Lnfo.rma .. 
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ção ex.acta que elle tinha sobre o movimento das forçacS legalistll6, indo o~ 
c\J.par o ponto de .p.rimeira o!l'dem, para o qJ.!aJ att:rahiu o ini:migo. 

O SR. LINDOLPB.o CíoLLoR: - Attra'.hiu, não; as forcas legaes .. tJnham de 
passar por lá. E V. Ex. mesmo, ex.inüo conhecedor do terreno·, info; mo·u 
ainda ha pouco que e ra o unico J,ogar [para .passagem das !or!}aS; por.tanto·, a 
estrategla fwmidavel de Hono.rio de Lemos, nesse prurti:cular, não contribuiu 
em .cou sa alguma para o desreoho. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo : - O que quero salientar é que, iii a força. de Ja-
nuairio .C'orrêa foi s urrp.rehendida e eitaooda dessa maneira, .foi devido a não 
trazer siquer avançadas, que o grosso dessa força marchava ass~m de3preve-
nido. 

0 'SR. L!N.DOLPHO Cü•LLOR: - V. Elx. está arrombando Uma .porte, aberta, 
visto que já está dito e redito que as d'orças legalistas foram atacadas é!e sur-
preza pelo:. rev0Jucionair10e. 

0 SR. BAPTISTA LUZARDO: 
tendo <!hege.ir. 

Prosegue o telegramma: 

- Mosttarei a V. Ex. a conclusão a que .P'M.• 
1 • : ... i • ..lli'J~ 

"... as tropas de J ainuario Oorrêa. sendr. atacadas inoplnaaa. 
mente pelos r ebelde·s, que fizeram as suas .primeiras descarg'11! .sohl'3 
a rectaiguarda da columna legal." · 

Rreciso esc.larecer .porque romperam a fuzilaria sobre a rectagmi.!°<!a , 
Como disse, as f raldas desses morros constituem "Qma verdallelra ~r

ganta, e Honorio de Lemos disr.õz as s1ias forças de modo que o grosso da 
coolumma Iegalista entrass·e .na garg-ain.ta, e mandou romrAlr a f uzila.rh pela re-
cta.guarda, porque, naturaJmente, o instinoto de -conservação faria recuar ,,~ 

gover.ni"Stas e estabelecer-se e ntre elles o ipainioo. 
"'Como e.i:a natural, a fo rça atacada assim de surp:reza, .teve um 
momento de indecisão, situação, ,poré-m, que <lesappa.receu em seguida, 
deante da vig.Qlrosa reacção que se ma ni-festou em toda a linha. Res-
taJbelecidas as linhas montadas e .po.ste.s a:s metralhadoras em posiçõe.3 
conv·enientes, .começou terrivel cfuzilaria, que se prolongou duram.te tres 
•hor.as e m eia, t emaio em ·que os ll'ebeldes começarairn a mostar a sua 
completa desorge.,nlzaçã.o e <!onsequente retirada. Os iegaes conMgul-
ram quebrar o. ataque inimig1o, iniciando uma vigoirosa car.ga CJm um 
movimento envolve nte :para a ala esquerda dos rebeldes. 

As metral'had<Cm1s legaes .principiaram en tão a funccioriar com 
mais intensidade, eibrlndo enormes clar-0s entre o:s rebeldes, qu11. deso-
r~entaaos, <!omeçaram a sua fuga, o que COl!lJseguir"lm faci1mente, por· 
que aJ1ém do ponto estrateglco em que achav.am, :possuiam uma ex· 
.ceHent e -cavaJ.hada. Os re•beMle's, com ex<!epção de tr€s feridos, leva-
ram os de:mais comstgo, deixamdo•, rp·o-i'€im o campo juncado de cadave-
Tes, .em numero de cincoenta e tanto.s. 

T·ermi.na.do o combaite, :fui a o encontro das forças legae~. oeonllu-
ztndo ao acampamento feridos de Honorio de L em·os, ·que fora m COli• 
!fiados a .parentes seus. Entre os !feridos <!ontavam-se Euclyaes Or· 
ne:lkt,s e Catinho \Pinto, te•ndo este ulUmo faJiecildo em <!onseqmmcla da 
gravMade do seu estaido. Per.cor.ri depois o campo aa luta. fra.trlclaa, 
que aipreseIIJUl1va do1oroso a specto . Co;nstatel a existenda de cin<!o-
enta e .tant·os cada.veres de irevoluciona.rios. Alll mesmo, no alto da 
coxilha, a.e nossa:s forças deixara m nove sóldados mortos, sendo de 
trinta e tantos o numero de lferldos. 

Não esquecerei nunca a agrad,e.vel imp'.l'essão que senti em Livra· 
mento, quaindo alli chegaram •os nos·sos feridos, Reoo1bidos ao amplo 
\hospital, •Perfeitamente montado, receberam elles o co1llforto que J.he's 
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41g uar dava, sendo •confiaJdo·s a;os ouidados de catridosas senhoras e se-
nh9ritas, entre a;s qu aes man da a justiça dizer q ue se desta.cava ave-
neranda progenJ..tora e irmã:s, e51posa, fihh:as e irmãios do Dr. Florea da 
Cunha. 

LA.hi ficam as impressões do Dr. Mario Lassance." 
Da leitura do rtelegramma se Vê perfeirtamente o que 'hourve: agora, um 

conrtingente d'or•temente entrinü<heirado, em um loca.r excellente, nas condições 
descr1ptas, retirar-se de p'Ois em debandada, ·.conduzindo seus feridos, é cousa 
atl'ficil de 3;0reditar . 

Ataicado:S !no;pinadamente, os legal!stae, como o foram, que aconteceria.? 
Está claro que a confusão tinITT.a de se estaibelecer entre e lles, maxime por 

_1:1e aohar•em apertados em ume. gargainta. 
Co.mo se póde conceber que hajam realizado o mo.vimento envolvente de 

:ror~as que se acha;m em posição estrategica s uperio•r, COIIllo a que acabei de 
descr·ever? 

E imp cis·siLvel, pois, é inacreditia.vel que hou.ve·s·sem sido destroçadas as 
forças de Hon'O·rio Lemos. 

O 81t. .LI?fl>OLPHD CoLLOh; - V. Ex: . acha tixtraJOrdlnarlo que uma. forca 
atacada de .sul'.1preza pudesse em seguida ireagiir? 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI : - Em geral, s i uma foroo, que está oc-
CU'pando uma posição estrategica ataca nutra em marcha, · esta naturalmente, 
soffre damno. Na .pr-.a.tica, é o qu e se obsei'Va sempre. 

O SR. iBAPTISTA f'UZARDo: - Ei.s Ili a opinião d~ um technio.o, 
O 'SR . LINnoLIP:s;o CoLLoR: - Mas ha de ser sempre assim? 
O SR . ARMANDO BuRI.AMAQUI: - Em guerra é sempre assim; quem ataca, 

de sur,pr.eza, em püsição estrategica, faci1mente se defende, prtnctpalmente 
estando ·em G,Jtura ~ lutando contra uma d'.orça que entra em uma garga.nta , 

O !SR . BAPTISTA LuZARDO: - Mars ainda: vara. cottobo.rar a o.p!n!ãio autori-
zada de V. Ex. deve accrescentar que a força que dizem tet!' debandado, levou 

'os seus feridos! ... 
O SR. ARMANiDO BuRLAMAQU'I: - Não poss•o tirar conclusão algmna, além 

da que já t irei. 
O Sit . LINDOLPHo Co·LLOR·: - Em prrincLpio, os atacantes poderão ter Jeva-

qo vantagem sohre os atacados ... 
o ,gR· ARMANPO BuaLAMAQUI: - Colossal. 
O SR. LINDOLPlto CoLIJOH: - Is~so não· quer füzer , p.oré m, que os a tacados 

tjvessem de ser d~troçados e que a contra-offensive, nãc. coubesse no caso. 
o SR. ARMANLO BURLAMAQUI: - Pôde haver contra-offemilva. 
O SR. iLINDOLPI-fO Oot.t.oR: - A contra-offensirva é impossivel . 

.O ISR. AR:MAN•OO B'rJAl.AMA([lll: - Não sel .como se deu em tal caso. 
O SR, LINDOLPHo C'oLLoR: - Prura fallair em l!ruguagem plttoresca., devemos 

dwer que e1les irorriPeraim a d'uzilruria pela T'ert:aguarda, mas os tiros sa hiram 
~la çul~ra 

O 1SR . BAPTISTA LuzARDo: - A conclusão a que chegue ê tão evid '\~te 
que não precisa commentairios; 'basta a leitura para se verificar como se de• 
ira;m os facto'9; é "trramC1h<'lnrte" essa desorlpção • 

.Q iSR . LINDOLPE;o iCOLLOR: ~Para mim' não é. 
o SR. JOAQUIM DE .SALLES: - E' preciso pro:var que a sf.tuação toprigra.• 

phica do local impedia uma acção e n voiven·te da.a tropas a.tacadas. 
O 1SR . .ARMANDq BURLAMAQUI: - A co1umna estava entre morros. 
O SR. JOAQUIM DEl .SALLElS: - Só si ·se trata de mon"os qu enão ten ham 

ipl'incipio nem 1'lm. 
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O •SR. BAl'TISTA LuzARDo: - Vejam os ·Sra. Deputaidos: os homerui são 
derrotados e 0.irula te.em temP'o de descer o morro, tomar â vontaide uma bôa 
~valihada e levar 011 feridOJS na garupa. 

Não ha espirito que IPOSsa compre hSIJ.der como for~ em debandada se-
jam coaipazes de transportar aJssim seus feridos. E ê o que está aqui; levaram 
os feridos. Isto, .pw- si sõ, mostra q u e não s0Jhkam em deba ndada .. 

O SR. AD'oLPHo BERGAMINI: - Si levaram os feridos, foi. ciu.ando mmto, 
uma retirada. 

O SR, BAPTISTA LUZARDo: - Não ê iPOSSivel aue ten!ha.m sld!> derrotados 
nomen's que se acha.va,m em emboscada, que conhecem aquella:1 regiões como 
a. palma de suas mãios, co·mo Honorio Lemo,9 que,, si ataicou ••• 

ü SR- .ADoLPH'o BmRGAMINI: - E' porque aoho·u '.I momento opportuno. 
O 1SR. BAPTIISTA LuzARDo: - ..• ê por-que Julgou dever faze1-o, !)O<is, do 

contrairia nãio combateria 
O SR. JOAQUIM DE SALLES: - V. E x . acha quf\ Honorio Lemos geria cap.a.;-. 

de passar por uma garganta havendo no elmo :lüs mo.rros torças entrinche·1ra-
das? E' um absurdo. 

O -SR. BAPTISTA LUZARDo: - E' o que e!stoli .provando e V. Ex. ·estã, con-
cord<indo commi.go. em que a força. destroç·aida <fO·i a. que caihiu em emboscada. 

'.Não ha soJJlhisma que possa contrariar Isto. 
o SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Qualquer áia. CJhega aqui o pedidú pa.ra 

autorizarmos a ida dos Mo.ltkes Brasileiros, Srs. Lind.oJ.pho CbUo,r ~ Jol3..qu1m 
de Salles, ao sul, af1m de m1ni'strarem suag luzes, como co~~ultores . . . 

O SR. LINDDLPHo CoLLoR: - Diorei a ' V. Ex., com muit,a calma, o se-
guinte, agradecendo, primeiraa:nerute, a ironia; por mim, estou apenas aguar-
dando que o Camara se fec·he para cump.r ir o m eu de<ver no Rio Grande do 
Sul. 

O SR. ADOLPHo BElRGAMINr: - V. Ex. co.nfirma, portanto, que vae ser 
o Mom,e... · 

O 'SR. LINDOLPHo iCoLLOR: - Tenho bastante diig;nidaide para saber morrer 
em defesa dos meus ideaes. 

O 'SR . JOAQUIM iSALLES : - E eu ficarei aqui (dirigindo-se ao Sr. Aàolpho 
Bergamii1~i) combatendo a V. Ex. (Risos)) 

O SR. AooLPHo BERGAMINI: - O 1Sr. Joaquim de Salles é mais prudente. 
O SR. JOAQUIM DEJ SALLES: - Os combates aqui' são mais civilizados; 

não teem esse nego.cio de garganta . . . (Risos). 
O :SR. BAPTISTA LuzARDo: - Quando •todos esses dados não fossem po-

sitivos e as m ações q·ue tirei não fossem verdadeiras, <para provar o que 
acabo de dizer, tenho ·em mãos a descri,pção do que fo i o combate da Serra 
de Caverá, narrado pelos correspondentes es'Peciaes, em Rivera, dos jornaes 
pla tinos La Nacion e La Prensa . 

O SR . LrNDoLPHo CoLLoR: - Essa noticia será origem fidedigna? 
O SR. BAPTISTA LuzARDO: - E' do enviado especia l do jornal. 
O SR . LINDOLPHo IGoLLoR: - !Não s erá talvez de u m cor·religionario de 

V. Ex . , um pouco extremado? 
O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI: - A experiencia item mostrado que essas 

noti<!ias são sempre um tanto exageradas. 
O !SR. BAPTISTA LuzARJ;>o: - Aceito para ser agradavel a V . Ex . que 

sejam um tanto exageraida;s, mas, diante do que acabo de expor, não pode-
mos ter duvidas . 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Fique V. Ex. na a11gumentação e deixe 
de lado os diarios pla tinos. A argumentação sõ ·ê suf!iciente. 
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O .SR. BAPTISTA LuzARDo: - Diante do que acabo de dizer e dos depoi-
m·entos da.s te·stemunhas de vista, não ha fugir. 

·vamos, agora, a outros jornaes, que podem estar mais bem informados . 
Aqu! está como um delles descreve o combate . Essa descripção é exa-

ctissima, porque a entrevista do Dr. Lassa.nce foi maravilhosa. Elle mostra 
·como foi a fuga, como sahiram feriao,s. ·Tudo is.so é . narrado minuciosa-
mente. Vê-se mesmo que as columnas tiveram de sahir debaixo de uma 
'grande fuzilaria. 

o SR . . JOAQUIM DE SALLEs: - O Dr. Lassance assistiu ao combate? 
O SR. BAPTISTA LUzARDo: - Assistiu e é nosso adversario. 
O SR. JOAQUIM DE SAiiliEl8: - E o correspondente de Rivera? 
o SR. BAPTISTA LUZARDO: - Esse sabe por Informações. 
O Sn. LINDOLPHO CoLLoR: - Mas as suas conclusões são as m a is agra-

<'.lave!s a V. Ex . 
O SR. BAPTrSTA LuzARDo: - De! o devido desconto; além disso, as illações 

foram confirmadas ;por pessoais que [>resenclarazµ o combate. Rebentou este 
na retaguarda, as forças não se puderam armar, tiveram que recuar, sa-
hlram da emboscada, debaixo de fuzilaria, e ahi a mortandade. 

o SR. LINDOLPHO CoL'LoR: - E depois? 
O Sn. BAPTISTA LuzARDo: - Foram, a mais de uma legua, recompor a 

~ommna, que sahlra desarvorada. 
o 'SR. AHMANDO BURLAMAQUI: - J:sso .tudo prova a inhaJbilidade do Co-

roner Bernardo Corr@a. 
O 8R. BAPTIS'l'A 1 LuzARDo: - ·blstou mostrando a habilidade elo General 

Honorio Lem~s quer to,mou as .posições !Precisas, e esperou, ao. passo que o 
Coronel Januario vlpha descuidosamente, sem corpo de va,nguardeiros, e en-
1.rou na garganta J:lara receber de todos lados es·se tiroteio. 

O .SR. LINIDoLPifO C'oLLoR: - Entre o depoimento do ·correspondente e 
o de pessoa que viu o com!bate, pred'i.ro ficar com o ultimo . 

O SR. BAPTISTA LuzARDO: - A testemunha de vista viu de mais, p orque 
diz até que elles 'Carregaram os com.panhelro. 

O SR. LINDoLPHo CoLLoR: - Damos de barato que tivessem levado os 
coffi!Panhe!ros. 

O SR. BAPTISTA LuZARDo: - Sr. Presidente, quero chamar a attenc:ão da 
Camara ·sobre esses acontecimentos, para que ena pos•sa avail!ar o que sfi.n 
&quelles en•contros El as suas conse.quencias. 

o ·SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - A ·Camara saJbe d e tudo isso. Conhece 
ioda a luta do Rio \}rande do S ul, que é de uma imfelicidade. colossal para o 
Brasil, porque estazµos ali consumindo a .gente tle m a ior senso milita r que 
itemos. (Apoiados). • 

O Sn. JOAQUIM pE SALLES: - E a pro".a ah! está.: o orador é m edico e 
bacha rel, e, no emitanto, item-se especialisa<do em guerras. 

O ·SR. BAPTJSTA LuZAIIDo: - Talvez haja erraido a vocação. Diweria ter 
seguido, antes, a careira miJJ.itar. 

Acredito, aliás, f!Ue qualquer de nõ-s, no dia em que tiver de defender 
seus ideaes, com o m esmo enthusiasmo e ardor com q u e defendo os meus, 
transformar-se-ha e1n um bom so'1dado. 

A columna que ·deu no dia 24 esse combate , .que ·honra a todos nós, 
bem m ereceu o meu louvor feito des ta tribuma, especialmente ao bravo 
gaucho que é Honorio de Lemos . 

O SR. ARTHUR 'PAETANo: - A responsabilidade dessa luta cabe ao SI . 
Art.hur B ernardes. 
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o SR. LINDOLPHO COLLOR: - E como ha pouco tempo V. Ex. o defendla, 
considerando -o um benemerito? ! a mim pouco me interessa a pesca do l::l!-. 
Arthur Bernardes. !Defendo ' a Republica, defendo a ordem! 

O SR. ARTHUR CAETANO: - Eu d€d'endo a;irinci'];>ios, solb a bandeira do meu 
partido. 

O :SR. LINDOLPHo 1()0LL<JR : - E quando V. Ex. cantava lôas ao Sr. Ar-
thur Bernardes, como o ;fazia por occaisião do reconhecimento, .que primc!<pios 
defendia?! 

O SR. ARTHUR CAETANO: - Deá'endi-o justamenite quando a sua honra 
era atas-salhada, ipelo chefe de V. Ex.; .quando do reconhecimento de po-
deres, defendiu-o o meu partido e eu estava com o meu ·par>tido. Hoje, 
como hontem, nada mais faço do que traiduzir as aspirações do meu partido. 

O Sr:. LINDOLPHQ IC-0LLOR: - O ipartido ainua não !falou . Atê hoje ainda 
não 11,p.pareceu uma deolaração oftficial. 

o SR. WENOESLAU ESCOBAR: - Então V. Ex. atacando o Sr. Arthur 
Bernardes, defendia ·principies?! 

O SR LINDOLPH-0 ICoLLoR: - Nada mais fazia.rrws do que revJ.da.r as in-
jurias da maioria lançadas á reputação do Dr. Bo·rges de Medei<ros. 

O SR. ARMANLo BuRLAMAQUI: - Não apoiado. A maioria nunca inju-
riou a ninguem: ena é que foi injuri3Jda. 

o SR. ARTHUR CAETANO: - VV. EEx. é que vieram com a historia dM 
cartas falsas, do Tribunal de Honra ... 

O SR. LINDoLPHo 1CorioR: - Mo·stre um artigo da ''<Federação" sobre 
as carta.s lfaJsas. Nunca r€lco.rri a esses ,processos. 

o SR . AooLPHO BERGAMINJ: - Si o Sr. Borges de Medeiros, de anl!-
bernardista P:as.sou a ser ibernardista .• ipor .que razão os ifede·ralist:;i.s não. po-
dem ser agora ainti-.bernardistas? 

O .SR.. LINll)OLPHO CoLLoR: - O que .queria mui.ta gente era que o Sr. 
Borges de Medeiros se transformasse de defensor da Re:[l'Ulblica em mas-
horqueiro, alimentando a revolução mhlitar .. 

O SR. 'WE!Noll:SLAU .EscoBA!t: - Pertenceu t\ Reacção em.quanto lhe pa-
recia certa a victoria; depois .que sentiu a derrota deu o brado : "Pela 
ordem! " E abandonou a Reacção. 

O SR. AR1'HUR :CAETANO: - Na camipanha contra o Sr. Arthur Bernar-
<ies foram usadas as armas as mais infames e baixas que se reconhecem. 

O 'SR. BAPl"ISTA LuzARDo: - Sr. Presi.d&nte, ·continuando na serie de ar-
gumentos para provar á Caimara e ao paiz a graviidade, como disse, da sl-
tuaçiio elo Rio Grande do SuJ. 

A columna de Honorio Lemos .que C:eu o comib3Jte a que afü.udi, logo 
depois, conlfo.rn1e .se 'l(ê 1por teJegramma de t27, puibiliicaido na Gazeta de No-
ticias, estavam em Cacequi, destruindo a estrooa de fe rro entre Cacequi 
e S . Gabriel. 

Ma is uma prova de .quanto ê ricliculit. a as·serção de que esta tropa es-
tava com o morai! abatido! 

O SR. JoAQTJIM DEJ SAL'úE: - Si V. Ex. quizer eu destruo n linha 
ferrea daqui até .S . Paulo. Basta um só homem para o fazer. Não é lança 
em Afrlca. 

O 1SR. BAPTISTA L.uzARDo: - Não é lança em Alfrica; mas é aidmissivel 
quando o annunciam as notais ofü'iciaes que são ·Si.mipJesmente boatos, como 
disse ha pouco, o nobre leaàer da maioria, que Honorio Lemos /foi batido, 
publique a "Gazeta", eses telegrammais dizendo que Honorio Lemos des-
truiu as linhas entre Cacequi e S . Gaibriel, porta nto, a 18 !aguas distante 
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da Serra da Conceição, onde foi dada como completame11te inutiliw..do, sem 
poder 'Sahir da pante Sul e Oeste do Estado. 

Mais ainda; ho1ntem os jornaes to·dos traziam uma nota do Ministerio 
da Guerra, relativamente ao .que se passa no S'llll do IBrasil. "Não existem 
mais revoluciooiarios, estão todos ailli.qui1ladms; nada de importante mK> com· 

mando do General Rc;ndon", essas forças, ha dous m ezes, esitão cwlmas. " 
Allude de·pois a uma columna de 800 homens que se teria deixado ven-

cer por força insignifica nte ... 
Devo applicar wqui o methodo que wprendi em uma palestra que tive 

com o illustre Senaid.or Lauro MuLler .· Diz S. Ex. que, quamdo, em m aiteria 
de revolução, o Governo disser que os revolucionarios são tantos deve-se 
multi.~licar esse numero por tres. O Governo, nes te caso, diz 800; por-
tam.to, deve-se iQomprehender .cc;mo rsendo 2. 400. 

O SR . J oAQUIM DEJ S ALLEJS: - lV.l'as S. Ex. disse isso como .Senador ou 
como General? 

O .SR.. BAPTISTA LuzARDo: - Acrefüto que como General, visto que se 
tratava de assumptos de guerra ... 

Diz o M"inisterio que uma columna de 800 homens, r evoltosos em .São 
Luiz, sob o commando do 1Cwpitão Prestes e dos 'l'enente'S Cabral e Gay, 
avançou sobre Tupaiceretam, onde foi "contra-atacaida". E a propria com-
municação do Ministerio da Guerra que declara que houve o contra-ataque; 
logo, o ataJque foi daJdo. iJ'.)elos revolucionarios. 

Prosegue a notr: 
"Foi contra-atircada ·pelas forças do Coronel Francelino Vasconcellos 

depois de um comibate de sete horas, foram os r ebeldes rechassados e fu -
giram ... " 

O Ministerio d!j. Guerra não usa das mesmas expressões que os Srs . 
Deputados governis~as do Rio Grande do Sul, taes como - desbaratados, 
destroçados, a nilqudHado,s, etc., diz tão sómente que foram recb,assados. E 
continua: " . . . deI:ii:ando ce·rca de trinta mortos além de a lguns feridos e 
prisioneiros, entre os quaes João Baptista Pereira Terra ." (Não conheço, 
não sei se é official). "!Dos legalisitas houve a lanientar a mor.te do Ca-
pitão Theodo'1ino e pito !feridos." 

Assim, a força .que teve crue fazer um contra -ataque, perdeu apenas 
um oficial e t er oito soldados .feridos, depois de um combaite ~1e sete horas, 
e.m que o inimigo soflfreu 1trinta baixas por morte! 

O SR. JOAQUIM DEJ SALLEJS: - V. Ex . até agora acceitou as versões dÓ 
Ministerio da Guer ra, sobre "derrortaido", em lo:gar de "destroçado-" ou 
"aniquillado", a.gor<i., chegou 1n.o numero dos mortos e V. Ex . não acceita. 
Então, queria que ~lle mataisse? 

O Sn . BAPTISTA LuzARDO : - Mais, em um com·bate de sete horas morrer 
awenas um ):lomem '( ! 

O ·SR. JOAQUIM DEJ .SÁLLEJS: - V. Ex., ha tempos, contava que, em 
uma Juta , em campo razo, que durou de manhã á noite, morreram a]'l€·nas' 
40 homlen\9. Quasi n ruc; aceito. a versfLO de V. Ex . . . 1 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Si V . Ex. me ouviu narrar esse caso, é 
porque com certeza elle teve Jogar no Estado de Minas. (Riso). 

O .SR. JOAQUIM DE iSALLEJS: - Em Minas ·não ha caudiilhos. 
O .SR. BAPTISTA LmMRDo: - Para terminar essa nota, passo á ler ainda 

o seguinte: 
"A approximação da coiumna revoltosa foi assignalada pelos postos 



- 361 -

avançados do Tenente-Covonel Traivassos Alves. a <ouja vigiJancia se deveu 
não terem as nossas tropas sido .surprehendidas. " 

Póde-:se entender que "graças a essa vtgilancia a surpreza não se deu, 
e graças " é expressão usado em outro communicado ... 

O SR. LINDOLPHo CoLLoR: - "Graças", está perfeitamente em•pregaJdo 
o termo. Podia dizer tam'bem, "mercê"... Isto mão •s ignifica ria que :se 
fizesse mercê. O portuguez é inaitavavel. Está muito bem . V. Ex. tenha 
paciencia. 

O SR. BAIPTISTA LuzARloo: - Não estou criticando o portuguez. Não tenho 
competencia para vir á .tribuna tratar de questões graimmaticaes. (Não 
apoiados.) Qonfesso que meus conhecimentos, ne:ssa materia,, são muito de-
f icientes, o que já foi mesmo dito ·por um illustre espirita, jornalista, nesta 
Casa . iNão é t a lvez .culpa min:ha. De vez em quando tro,peço na grammatica, 
entrando pelos barbarismos, solecismos ... 

o SR. JOA,QUIM DE SALLES: - Ou castelhanismos. 
O .SR. BAPTISTA LuzARDo: - .. . e pelos castelhanismos, o nobre collega 

diz bem. 
A's vezes preciso usa r delles .para pintar, com vigor de expressão, os 

acontecimentos, pondo-011 em evidencia. . 
O SR. LrNDOilPilO CaLLOn. -.,. Entâ.o, peço desc!Ulpas a V . Ex.: não per-

cebo porque punha em duvida que o termo "graças" estivesse ibem appl!ca-
do. S ó se quiz f a ze r o trocadilho: .com " .graças", fazer graça. ... 

O B«. BAPTISTA LUZAR'DO: - Essas cous as de espir ita e trocadilho, conles-
so ;:. V . Ex., não estão no meu sabor li tterario . (Riso . ) 

O SR. JOAQUIM DEJ :SALLEs: - Afinal, V . Ex. não leu toda a mota. 
o .SR. BAIPTISTA •LUZAR'DO: - 1Cheguei atê os mortos. 
O SR. JOAQUIM DE .SALLEJs: - Ainda ha muitos feridos. 
O SR . .SIMÕES FILHO: - O que noto é que o orador não respondeu aos ar-

gumentos estrategicos do Sr. Joaquim de .Salles, que múlto me impressio-
n aram. (Risos.) 

O .SR. BAPTISTA LUZAR'DO: - Sr. Presid.ente, .para mostrar claramente o 
que se está desenrolando no Rio Grande, basta aftfirmar, pelos dados que 
t enho aqui, que estão formadas, na região Missioneira, duas grandes co-
lumnas, uma oibedecendo ao commando do ca.pitão Prestes e outra ao do ea-
pitão Ruy Zubaran. 

São duas columnas que possuem para mais de tres mil "homens. 
Uma, ·aca:b:ámos de ver como en trou ·em acção; a outra, que ainda não 

entrou e é a ma~s bem armada de todas, vem de S. Borja e S. Luiz. 
Ha, mais ainda Zeca Netto. 
O SR. JOAQUIM DEJ .SALLES : - Está no mattu. 
o SR. BAPTISTA LTJZAR'DO: Estiá na Bocca do Matto, diz V . Ex. muito 

bem . .. 
o SR. LINDOI..PHO COLLOR: - No Brasil ou no Uruguay? 
O .SR. BAPTISTA LuzARi:Jo: - ... nas immediações de Camaxiuan . 
E stas notas, do Minlsterio da Guerra, 1Sr. Presidente, no dizer do n obre 

lea.der são boatos. 
o SR. LINDOLPHO COLLOR: Como vv. ·EElx. não fazem outra cousa 

senão desmentir as notas o'fficiaes ... 
O SR. BAPTISTA LuzAR!Do: - Sou incapaz disso . Quero dar-:hes multo 

credito. Apena.s me sirvo da expressão do leader da maioria quando diz : Sd.o 
boatos ... 

O •SR. LINDOI..PHO OoLLOR: - A1cho que foi confusão ver1ba l do momento. 
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V. Ex. não prc::stou attenção ao aparte do leaàer; suas palavras· n ão teriam 
sido essais. 

O SR. BAP'.MSTA LUZARDO: - Mostro todos estes ractos para que se tenlla 
id€a nitida do que se passa no Rio Grande do Sul, visto como por outra 
fórma, de cousa alguma se sabe. Todos os dias os nobres •Deputados, ao ohe· 
garem, perguntam: "Que ha de novo? :• e ninguem saJbe responder. Os prn-
prios representantes situacionistas do Rio Grande do Sul, ha dias de nalía 
são informados . 

O SR. LrNDOL<'IIO COLLOR: - Somos iruf.ormados pelas notas officiaes, "l>t.· 
blicadas quasl todos os dias. Estamos, portanto, bem ao corrente dos acon· 
teclmen tos. 

O SR. BAPTISTA LUZAR'DO: - Achamo-nos, 1Sr, Presidente privadoll de toaa~ 
as communicações. Tenho absoluta certeza de que, de norte a sul do ·paiz, 
apenas se poderá saber que o Rio Grande do Sul entrou em revolução, e nMu. 
mais. Ignora-se o que vae -por lá. 

Esta é a verdade núa e crúa, taes a oi;>pressào e medidas de e.rroc·hO 
adaptadas .pelo governo. 

0 SR. ARTHUR CAETANO: 
ibem n ada se divulga, 

Sobre os combates no !Estado do Paraná tam-

O Sn. BAPTISTA L úZARIDO : - Preciso trazer á Camara estes tactos, lrretu-
taveis, pois são a expressão exacta da verdade dos acontecimentos; estão 
oomprovados com doc-umentos que, si officiaes não são, teem, pelo m enod, 
o cunho do officia lismo, pois inserem informações de partidarlos ou noticias 
·pulblicadas em jorna~s governistas . Desse'S documentos, é que nos temos de 
valer, para d emonstrar á s ociedade, ao paiz, o que é o IRio Grande do Sul 
neste momento, qual a luta que está alli travada. 

ISem receio de errar, Sr. !Presidente, affirmo a V. Ex., á Camara, á tl-;a-
ção - e o futuro ha pe .-,omprovar minha asserção - que o movímento actual 
do Rio Grande do Slfl não poderá ser albasfado pelas armas. 

A r evolução no IRio Grande do Sul é invencivel ! 
O SR. LrNDOLPIIo CoLL01c - Jll' a verdade. Vs. Exs. hlio de ver as con-

sequencias. 
Appe!lo para o pv~vir. 

o SR. JOAQUIM D:El SALLES: - E! lnvenclvel por que? 
O SR. BAPTISTA LUZARDO: - Asseverar o contrario, seria cteseonnecer a 

historia do Rio Granpe do Sul. Todos os acontecimento::. alli tiveram u .:urso 
deste ... 

O SR. LrNDOLPIIO CoJ.,t.OR: - Tornam-se caaa vez mais ore'\'es . 
O SR. BAPTISU l,.UZAflDO: - ... e assim fo! em 1835, em 11893, em 19~3. 

O SR. JOAQUIM DE) SALLES: - Quanto tempo durou o movfmento de 1835? 
Dez annos. O de 93? Dous annos e tanto . O de 11923? Nove mezes. Quanto 
durará este? 

O SR. LrNDOLPHO Coi-JOOR: - E' a observação que eu fazia lha pout:o au 
orador. 

O SR. BAPTISTA Lpz,,,R!DO: - Ninguem, Sr. Presidente, tem o direito de se 
1lludir snbre o e·pilo&"o desta Juta . Quem conhece a nlstoria do Rio Gr;,,nae 
e aprecia o que alli occorre actualmente, sabe que a campanha desenvolvida 
é titani-ca. I sto dizem todos og jo·maes e, nes·sa luta, os par.tidos tradicionaes 
do Rio Grande empenham-se com a bravura de todos os tempo~ . 

Os revolucionados do R.lo Grande ..• 
O 1SR. CAMILLO P\UTEJS : - Que pretendem elles? 
O SR. BAPTISTA Luz.A.R!DO: - ... !batem-se ·hoje pela conquista dog mesmos 

ideaes de hontem, .PEllas garantias e liberdades .que hlles têm sido concedlaaa 
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em doses homeopathlcas, cõmo se deu com o accôrdo celebrado em. Pedras 
Altas. 

O SR. JOAQUIM DEJ s,,.,_,LEJs: Aacôrdo .que Vs. Exs. acceltaram como 
solução . 

O SR. BAP'.l'ISTA LUZARll>o: - Dev.o, porém, ln!ormar ao nobre Deputaao que 
o accôrdo não foi cumprido e ·no Rio Grande, estSJbeleceu-se um verdadeiro 
exodo dos nossos companheiros, opprlmíôos e perseguldos . 

o SR. LINDOL-PHO COLLOR: - Não apoiado . 
O SR. CAMILLO PRATES: - Mas não foi reformada a Const!tuiçâo do Elsta,-

do e por ella não se imped:a a reeleição do ·presidente, a Indicação por este do 
6eu substituto eventual ? Não se determinou que os· intendentes munlclpaes 
~ossem eleitos? 

O SR. JOAQUIM DEJ SALLElb: - Pela primeira vez, vieram á camara Federal 
sete Deputados Federalistas . 

O SR. iBAPTISTA LuzAHIDO: - liss·o pouca importaricla tem. o que não soffre 
contestação ê que ·na minha terra não existe <• direito de viver. Acceitavamos 
como .princ-ipio '.baslco para o accôrdo a reforma da Constituição ·Porque então 
imaginava.nios .que ella seria a êxpressão genulna da verdaide, garantindo-
nos o direito de votar, de eleger os nossos candidatos; mas, o .que infelizmen-
te obsenramos nos pleitos lntendencionaes que lá se realizaram foi o nosso 
encorraçamento das urnas . 

O accôrdo, como já tí"Ve ensejo de affirmar, n ão foi cumprldo. 
O SR. CAM'.ILLO PRATEJS: - Ninguem se interes-sa mais por esses factos do 

que eu, porque sou !brasileiro, e essa lucta tremenda que está .travada no !Rio 
Grande do .Sul ê uma grande desgraça para o Brasil. 

O SR. A~HUR CAEYI'ANO! - V. Ex . encara C'Om grande patriotismo e com 
muita elevação de s,entimento a situação em que nos encontramos . 

O SR. LrNDOLPHO COLLOR: - Mas isso não póde ser m.otivo para cruzarmos 
os braços. Devemos, por tocios os m eios, combater a maShor·ca, em nome da 
Republica e .felicidade da Nação. · 

O SR. ARTHUR CAETANO: - Nós no.s coI!ocamos em ponto diametralmente 
opposto. 

O SR. LINDOLPHO CoLLOR: - IDvMentemente, .porque Vs. Exs. são revo-
lucionarios . 

O •SR. JOAQUIM· DEJ SALLEls: - O accôrdo de Cruz Alta trouxe á Camara sete 
deputados do partido SS. Exs., o ·q~al deveria c:hamar-se o partido dos li-
ibertados e não libertadores; e essa o·bra .foi realizada pelo Sr . Dr. Arthur 
Bernardes. 

O SR. LINDOLPHO CoLLOR: - O nobre deputado está dizendo, com grande 
desassombro, uma grande verdade . 

O SR. JOAQUIM' DEJ :SALLEJS: - E ê contra es'se governo que fez que a opJJO-
sição do Rio Grande tivesse aJqui sete representantes, que SS. E·xas. se in-
surgem ! 

O SR. LINDOLPHO CoLLOR: - Sete, apezar de não terem sido todos e le itos. 
o .SR. ARTHtJB CAETANO: - Não apoiado. 
o SR. BAPTISTA LUZARDO: - Fomos todos e.Jeitos. 
O >SR. JoAQUIM: DEJ SALLEJs: - Foram eleito.s, poiique :foram reconhecidos. 
O SR. BAPTISTA LUZARDO: - Responderei ao no'bre Deputado por Mtnas. 

Não acredite .S. •Ex. •que qualquer de nós 'fosse ·Capaz de trocar por estas 
cadeiras a Uberdade de nossos amigos, de ch efes que estão hoje refugiados 
no Uruguay! 

O :SR. 'LINDOLPHO CoLLOR: - !Faço essa justiça a V . Ex. 
O SR. BAPTISTA LuzARDo-: - Não fui ·exPôo.r a minha vida nos campos 

de batalha para conseguir um Jogar de deputado; lá estive pelejando em nome 
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de prindpios, em nome da lilberdade, para que os nossos conterraneos pu-
dessem viver tranquillos, e estou prom·pto a abandonar esta posição; a ella 
não tenho ;; menor apego, mesmo >porque, Sr. iPresidente, quan{!o se tratou 
da escolha de candidatos a deputados iederaes, escrevi aos Srs. Assis Brasil 
e Honorio Le-rnos, declarando-~hes que não era candidato, porque não me con-
f'iderava com esse direito; nada mai,s tinha feito do que cumprir o meu dever 
de rio-grandense e de patriota. No que diz respeito , portanto, á a llusão a 
esta .cadeira, que não solicitei, e que rea&firmo, não a .trocaria pela rnberdade 
dos gauchos ! 

O SR. JOAQUIM: DE SALLES: - O que digo ·é que expressão de liberdade 
maior é o facto de ter a oppos'ição rpodido dar sete deputados, quasi metaue 
da representação do fEstado. E' uma ·grande ingratidão da opposição sul-
riograndense levantar-se contra o !Governo do Sr. Dr . Arthur Bernardes, q ue 
a libertou de uma supposta falta de liberdade. 

O SR. LINDOLPHO CoLLOR: - Diz V. Ex . muito bem; de uma supposta 
ifalta de Uberdade. 

O SR. JOAQUIM· DE SALLEs: - Digo sup,posta falta de liberdade, po:nque 
estou convencido de que fó•ra do partido do Sr. Borges de Medeiros, no füo 
Grande do Sul só existem a anarc'hia e a mashorca. 

O SR. L1NDOLPII0 COLLOR: - E' a conclusão a que chega a nação inteira. 
O .SR. JOAQUIM DE ·SALLES: - Duas revoluçõ'es em dous annos ! 
O SR. BAPTISTA L UZARDO : ~ Não posso acreditar, perdôe-me o nobre col-

J.ega, que S. 1Ex., com a r esponsaibiliclade de seu nome e da posiçã o que 
oc,cupa, seja capaz ~e dizer ta l cousa . 

O SR. JOAQUIM IJE .SALLES: - Essa a llegação de que ,não ha liberdade de 
locomoção, de vida, fie cousa alguma, essa eu a ouço na capital ela Republica 
to{!os os dia s. 

O SR LINDOLPH\) OoLLOR: - I sso V. Elx . ouve até em Minas, no seu 
Estado. 

O S11. JOAQUIM DE ISALLES: - Toda a om>osição diz isso sempre . Aqui mes-
mo na Camara diariamente affirma-se que não ba liberdade no Brasil, que 
ninguem se ,pôde locomover, que meio mundo está n as prisões. 

O SR. ARTIIUR CA.ElTANO: - 'E V. IDx. nega que as cadeias estejam re-
pletas? 

Ainda ha powco se projectou na capital do Estado de .São Paulo uma ma -
n.1.fes.tação ao 'Sr. Macedo :Soares, e para perturbai-a ou im.pedil-a o elemento 
o:!lficial organizou uina contra manifestação. E' ou não obra de com.pressãc»? 

O SB. .J oAQUIM DE SiALLES : - Não s e realizou a mianifestação .porque os 
Jegallistas de São PauJ.o a impedkam. O Dr. Macedo Soares, segundo affi1·ma-
ção do Sr. 1Cairlos ,de Campos era um ·revoRoso, .e não se ·comprehende que 
seja fe,ita manifest<i,ção ao braço direirto ide Isidoro no Estado de S. P aulo! 
(.Apo iaaos) . 

o SR. ARTHUR ÇAETANo: - S·r elle era <revoltoso e ia ter manifestação, é 
iprova de que a revqlução não era o 1que VV . EJcas . apregoavam. A revolução 
estava, pôde-se ·dizer, no coração 1CLos ,paulistas. 

O SR. LINDoLPHp CoLLoR: - Flôr de R etorica e nada mais. 
o SR. ARTH'UR CAETANo: - Mas, si o 1povo não está com a ·revolução, quem 

ia rC'D:der na capital 'P·~~ulista essas homenagens ao Sr . MaceCLo Soares, que, 
segundo VV . Exas . affirmMil, ·é r evoltoso? 

o SR. JoAQUIM PE SALLElS: - ~ram os seus coirre·Hgionarfos, que os •lla em 
toda a parte. 

O SR. ARTHUR iCAETANo : - Então era-m ·uma a:ne·ia <luzia, se-rn impo~

tancia? ! ... 
o SR ' PRESIDEN'l'E: - Attençã,o ! 
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O sn. BAPTISTA Luz . .\.RDo: - O nobre deputado, faz uma gravi.ssima aic-
cusaçã o, dizendo que o Go'Verno de S. Paulo impedLu que a manifestação fosse 
realizada. . 

o SR. JoAQUIM DE SALLES: - iN"ão diJSse semeLhante coisa. Não foi O· ·pres~~ 
dente de .S. Pa:ulo quem a im1p·eidiu, mas sfan os legalistas, àlomens .classi:fica-
dos, c omo advogados, medicas, industriae s, CO•mmerdruntes, q11·e irn•P€di.ram 
essa mani>festação audaciosa dos revoH:osos de S. Paulo. 

O SR. ARTHUR CAETANO: - Quem ass-ignava a convocação de •contra-ma-
nife.staçãio era um !filho do vkie-,presídente ·do Estado . 

O SR. ·J·oAQUIM DEl SALLEls : - Nã,o apoiado. Eraim medicas, advogados, 
commerc.iamtes, e·tc., lb..omens de rres•ponsab!Jf.dade. 

O SR. ARTHUR CAEr~No: - O :Sr. ALceu iP·restes 1é ou não :fi!Jho do v.lce-
Presidente? 

O SR. VAiuors DE CASTRO: - 8i assign-0u, estava no .seu dJreirto·. 
o SR. ARTHUR CAETANO: - Elntão ... Ahi está o de.p.oimento·. Fo~ uma 

obra de corrnpressão, a mais odiosa. 
O SR. LINDoLPHo •(i)oLLoR: - Mais odiosa q.ue a do R io Grande do Sul, 

segundo as versões de V'V Ex.? . . . 
O SR. ARTHR CAETANO: - Estam0s discutin1do a que8tão d ·i; São Paulo. A 

compressão do Rio GranK1e do Sul é tra'l:Ucional, é uma quesnãio á 1parte, que 
vem d e trinta anno.s. 

O .b'R. VALots 0 0 e AsTRo: - InfeHzmente, São Paufo lfoi ensanguentada 'P°'r 
gente de Já, que merece as sympathias de VV . EExs . Homens que• foram aga-
salhados com calin:ho .na capital' de São Paulo! 

O SR. ARTHUR C~No:· - V. LEx. póde dizer a quem se refere? 
0 SR, VALors DE CASTRo: - João Francis·co foi o iprime iro. 
O SR. ARTHUR CAE1'ANo: - Nunca foi me·u correli.gfo,nario. 
O SR. LrNDoLPH·O CoLLoR: - Como nãio ·si pubHcou rrnanifesto adhe1·i11do 

a VV . EEX's. 

O SR. ARTHUR GAETAJNO: - ... e si' o governo de 1São 'Paulo teve de saihtr 
para •que João Francisco se instalasse na presidencia, esse go:verno. não ;tem 
ll'aizes da, ·opinião pubHca e .não tdevia ter veitad@. ao ·paila.clo. (Prote.stos.1). • 

O SR, JoAQUIM !DE ,s~s : - Nada im1Jed:.e que venha um se1' gipano, por 
exemplo, e chefie uma .revolta no Rio Grand·e do Sul . 

O SR. BAPTISTA CLUzARDo : - Evi•dentemente·, o <nob·ve deputado .por Minas 
faz a llU1sãio ao Sr . Gracoho Caivdoso que ·tão. hevoicamente luctou co·ntra os 
rebeldes do seu 'Estado· . .. 

O SR. tARTHUR CAETA!NO: - No 'Rio Grande do :Sul, haverfa. muitv sangue 
derramado velo.s proprios adv.el!'sarfos m e us, antes de .entregarem 'º Govern-0. 

O SR. VALors DEl CASmRo: - A dda'de de São PaiUilo· fol tomada de suripreza 
pelos conreUgiona;rio.s de V. Ex. e te'Ve de reagir dignamente, contra João 
Fra.nci.sco é -0s outros. 

Q SR. ARTHUR CAETAN·o: - .::sempre tive João Frar,cisco. como um dos mais 
encar-niçaJdos aãversari0.s meus. 

o SR. VALoIS D,El CASTRO: - o. Sr . CaTlos de Cam1poo ootlá lnifinitamenite 
superior ás inls·inuações de VV. IDEx. Quero que o meu a.parte füque con-
sigrulldo como um. ,pvotesto do .povo paulista. 

O SR· iPRESIDElNTE: - .Aitt;omçã.o:! Quem está com a :I)alaVl'a é o Sr. 
B<l!Pti.sta Luza;rdo . 

O SR. BAPTISPA .LuzAOOo: - Sr. LPresidenJte, contimuo a descrever os 
acontecimentos do Sul, com o objec.tivo de chamar a a.ttenQão ipaa-a elles e 
a inda uma vez pr()!Var e.o .pa1z a g.ravidade da S'i•t uaiçâo. 
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A!ffi:runffi e affirmo categoricaanente, pelo co,nihecimento que tenlho da· 
quelles homens, da ·hisforia do Rio Grande e dJors revruucionMfo.s que estão 
de armas ·nas mãios, que nos achamos dianJte de um morviinenito terrivel, e 
estou certo de que vamos ter uma reipetição do que houve e m 1893. O futuro 
se encamiega.rá de rcom,provair a verwcioode .do que assevero ou o. erro em 
que laiboro. 

O SR. 1CAMILLO PRATlilS: - Todos nós desejaimo:s que V. Ex. erre profun-
damente! 

O SR. LrNDOLHo OoLLoR: - O proprio orarlor, pelos seus sentimentos 
lhumainitarios, deve desejar errair. 

O 'SR. lBAl'".rISTA LuzARDo: - Desejaria. errar, não lh!W duvida, porque com-
prehendio (!Jerfüittamente que o que se passa cno m e u Estado é uma das 
mai-OTeS calamidades que Já se desencadearam sobre o Brasil. Mas estou 
convenctdo que a luta não será swfifo1caida. 

O SR. L:rm>oLPHo CoLLOR: - Nisto, 1ha mani:festo equtV'oco da iparte 4e 
V. Ex.: ella. seriá sufJfocada. 

o ·SR. BAPTISTA LUZARDO·: - Nãio o será! 
O 1SR. ,J;oAQUIM DEJ 1SALLlils: - Po;r que? V. Ex. deu rupenas uma razão 

'ih.isitoirica. Qual o segundo motivo 1para chegar a essa conolusão? 
o SR. iBAPTISTA LUZARDO; - o segurudo motiv;o é o formidja,vel ;fevvor 

partidario. Sentimos que ·<istaJmois empenhados em uma luta que se ,póde 
di21er sem exagge!l:o de rhe.torica, é de .vida ou de mort.e. 

O IS&. J ·OAQUIM DEl SALLES: ·- El ninguem pôde ter a menor duvida sobre 
o lado que tem a S1jlperiorid3Jde. P .or isso mesmo, as revoluções, no [Rio Gran• 
de do Sul, .sempre acahanam por a;c.côrdo, porém, em det.a:imento dos il"ElVO· 
lucio,narios. 

O 1S&. BAPTI!!TA, LuzARno: - Não estou longe de ad:mi-ttJir que a luta 
termine por um ,nçvo ,a;ccôrdio, ,po,r,ém, não em d~rimieiltto dos !bravos lu-
tadores d() sul. 

O 'SR. LrNDoLP:µo Oor..r..oR: - Estou prompto a mos,trar desde já como 
é ·possível o accôrd,o. Baista que VV. E'IDx. aJCceirt:em o 1g10veTno legal. da 
RepUJblica e o do JDsttado, emfim, a legaHdaide. Não sei que q,uereriam mais 
VV. EEx. A amnistia? V. Ex. ooibe que é um dos 1pontos ibaslcos do meu 
:pG;ntido. EvlidenteII)ente, não· seo:em:ois cnós que iremos resol"•er isso, mas 
V'V. EEx. tea:ãJo o nOISso voto a favoil" da medida paira o apa~tguamento da.s 
1paixões poHticas. 

O SR. BA.P'I'liSTA LuZARDo: - E' um modo de pens~t.r de V. !Elx., mas 
infeliz.rn ente, a gro,nde maioria não· (pellJSa 01ss!m. 

!O SR. ·LINDOLFHlO ICOLLOR: - .Evid,enttieme.nl~. cn)ã,o quer'o dizer 'Cl.ue a 
grande maioria faç;a. mal .neste momento; nãlo indagc. quaes os motivos que 
rteni ~=a 'não aJCenar com ia amnistia a os revolucionarios. A'hi está. .o exem-
plo do iR.i-0 Grainde: concedemos a amnistia e 'POUICO dJepOds se revo!tairam !!O· 
vamente. Nem OOII)•Pr.e a amnistia é recommerudavel. 

o SR. fBAPTISTA. LUZAR!Do: - Nruo estou longe de alcainçar os pontos e. 
que se r ;efere o nobre Deputia;fo.; ma:s o facto é que o ambiente do elemento 
,goveTlnista, ·I)O mo:tIJ.ento, é justamente contrartLo á medida. 

Não vemos, ne~ lhara, desfraldada, :i;mr um esp!JrLto de responsaibilidade, 
uma 'btll!lde.fra de apaaiiguaJmento, quando sabemos que €S'ses lf\actos todos são 
conseq uencias de Q'.)ressões, de violenctais, da postru-gaçã,o de dl!rettos. 

o SR. JOAQUIM DE SALLEJS: - Qual era a J]'.lres;;ã.o que havia em ::>ão 
Paulo, onde rompeu o rwimeiro movimento? 

O 8R. CAMILLO· PRATEJs: - Nós quereríamos que os revol.ucionario fos• 
sem os P'rimeiros a desifra ldar essa bandeira de apaz!g.uamento. 
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O .SR. BAPTISTA LuzARDO: - VV . EEx. quereriam, talvez que elles vies-
sem, de cabeça baixa, pedir misericorldia? ! 

Sr. Pres:IJC!ente, e. 14 de Novembro, tive a feliz oppo,rtwnidade de 9r0-
pôr á ICamaira se estudasse e5Ul, questão e o fiz com todo o .patriotismo B 
a maior isenção · de .animo, porque cal'.La. dia que passa é uma convicção a 
mais, dentro da minha consciencia, do quanto são graves os' acontecimentos 
.que se desenrolam .no paiz. 

Ninguem póde duvidar que o desfeoho de toda es·sa luta está reservadii. 
para a mi!nha t erra. 

o SR. LINDOLPHO C'oLLOR : - V. Ex. tem, razão: mais uma vez, o Rlo 
Grande do Sul salvará a Republica. 

'O sr1;.\ BAPTISTA LUZARDO: - 1Salvará a Republica, diz V. Ex. mui to 
bem, porque es·ses encomtros .sangrentos, que se dão em t erras gaú<.:has, 
hão de mostrar a.o Brasil de a m anhã outros r umos, outro:s 'Caminhos a 
.seg.uir. 

ú SR. JOAQUIM DE ·SALLES: - Que.rn he. de indicar esses r umoo? Não serâ 
o Coo.'OJJ.el João Francisco, o Coronel I§ídoro, Chiquinote Pereira ... 

O 1S~. , BAPTISTA L uzARDo: - EstaiS lutas a que estamos assistin<lo, dei-
xam, quando. menos, amargos fructos qu:e hão '<ie ser sazomados em tempo 
breve. 

O SR . :LINDoLPHo ICoLLoR: - A de 23 ·gero.u esta ·de agora ... 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - A de 23 foi uma luta de no·breza sem Igual, 

. em que nos batem·os por princi,pios ... 
O Sn. LINDoLPHo CoLLoR: - Como agora no.s batemos. 
O SR. BAPTISTA LUZARDo : - . . . na reivindicaçã o de <direirt:os, contra o 

'homem que se apossou do governo .. . 
O .SR. LrNDoLPHo Co.r.LoR: - Iíomem que ifoi eielto pela g r an<le m aioria 

"do Rio Grande do Sul. 
0 SR. BAPTISTA LUZARDO; 

·empúnharmos as a rmas. 
0 SR. LINDOLPHO CoLLOR: 

Nôs comte·.stámos esse direi.to , e d'.ol !}reciso 

O Estado do Rio Grande do ,Sul é a utono-
mo e decidiu asE'im por sua maioria eleitoral; e, quando VV. EEx. pega-
raim em a r.ma s para. ,protestar contra isso, encontrara m em campo aquenes 
mesmos eleitores que tinham levado seus v otos a o Sr. Borges d.e Medei•ros. 

O SR. ARTHUR ICAETANo: - Mas concordaram em refor mar a Constitui-
ção no senttdo de pro!ilbir a reeleição. 

ü 1SR. LINDOLPHo CoLLoR: - VV. il!}Ex . crnnseguiram isso, por que o 
Sr. Arthur Berna.r'Cles foi o gQ'ande protector de VV. IDEx. Altera.mos a 
Constituição, em homenagem ao Sr. AI'thur Bernardes e não a VV. ®Ex. 

O SR . BAP'rISTA LuzARDo: - Homenagem, ao Presidente Bernardes, foi 
.a prohibição da r.eeleiç.ã,o ! 

O .SR . .JoAQUn[ I1lil SALT,ES: - Creio 1que foi em homenagem á ' pacifica-
ção. O ·Sr. Borg·es de Medei(t'O·s nunca. quiz perpetuar-se :no .poder, pois o 
considerava realmente um posto de sacrifício. 

O •Sn. LrNDOLPHo· CoLLOR: - V. Ex. está fazendo justiça ao ca.raute1· 
d-0 Sr. Borges de !Medeiros, estJá repetindo, positivamente, a ver.d.ade. 

O SR. J·o.AQUIM DE 1SALLES: - Elle se perpetuava ·no poder porque en-
tre os seus eorreligionarlos. . . . 

O SR. LINDOLPHo CoLI.oR: - Os seus correligionarios l·h,e impunh<tw e·3SG 
sacrificio . 

O 'SR. JOAQUIM DE SALL!lli!: -- ... mão havia perfeita communt1ão d~ 
id~as; cada um se julgava rom dire ito ac posto .. . 

·Ü SR. LINDoLPHo CoLLoR: - Ne·ste ponto não estou rte ar:côrdo 
,com V. Ex. 
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o. Sn. ARTHUR CAETANO: - O nobre ·collega faz 1Jenaa nt com u que cll-
zla o Sr. Arthur Bernardes: O Sr. '.Borges de iMedekos se ~repetuava no 
poder porque a Republica não Unha tido ainda um presiidente .que cum-
l)risse Q seu dever . 

O ·S~. , LINDOLPHO CoLLoR: - O :Sr' . .AJ:thur Berinaraes respmiuera a 
V . Ex. . po·rq ue nunca me disse isto. Nunca ouvi tal declaração de 
S. Ex. nem nu;11ca ''i tal ·cousa escri'pta. 

O SR. JoAQUIM DEI .SALLES: - Os revo.Jucionarios de 23 lutaram com alta 
nob'reza, tanto m ai:or c;,ua'Il to não precisaram bater ás portas dos qu0;r>tei~. 

]'oi esta a nobreza da revolução, de que o illu,stre orador foi um dos ma\< 
brt1b.aJntes d'actores. A verdade é que a revolução se fez em to1no de prin-
cipios, pela 'Victoria dos quaes os xeivolucionarios se bàteram. A conquistll. 
foi feita e elles não se mostraram contenteS. A questão de PI'incipios fo! 
attendida pelo accôrdo de Pedras Altas e SS. :!l]Ex. faltaram ao compro-
mis'So ass·umido. 

'Ü S'R. LINDOLPHO CoLLoR: - Quero collaborar na explicação de iV. Ex. 
O principio ibasico era depôr o Sr. Borges de :Medeiros. 

o iSR . . JOAQUIM DE 11SALLES: - Esta eTa a parte pol!tica da revoluc~o; 

i;nas houve tambem uma questão de primcipios. 
O SR. LIND0LP'.Ht1 Cor,LoR: - Revoluçíio significa isto - fallemos fra:n-

camemto: quem estiá de· baixo quer ir para cima.; 1quem se encontr·a em 
cima, oppõe-se, naturalmente; se ,quem estã. em cima ·conttnúa, o que está 
em baixo ·não se mos tra satisfeito . 

O SR. BAP,TISTA1 ,LuzARDo: - Qual o fim, qual o objectivo coU!muclo pelos 
partidos politicos, ~inão este a que o noóre D eputado acaba de se r eferir? 

{J S.rc. LINDoLFHO , CoJ,LOR: -- FJm uma demo.cracia, devemos c hegar ~

i!olução dentro ido proprio regimen, •sem a luta armada. 
O SR. BAPTisT,i. :r_,uzARDo: - Em uma d emocracia, diz bem V . F:x., m:\.' 

não a democracia tmperante no Rio Gramde do Sul . 
O SR. LIN'DoLPJ;Io CoLLon: - Não é uma democracia o Brasil? V. Ex. ha 

pouco af:firmava qµe era uma democraCia que estava oondo muito bem go· 
vernada p elo Sr. .A-rthur Bernardes. 

O "'lR. BAPTISTA, LuzARDo: - Sr. Bresidente, que.ro tcrml-nar e nilo me" 
possi'Vel. 

Dizia e u, que não esitava longe de comprehender que a f'ituação rJn 
Braisil e, talvez, do. Rio Grainde, tivesse ainda uma solução por accO!'do . 
Não ·pC'sso arfastar do meu espirito essa hypothese; mas, para isto, é neces-
"'ªr;o, seguindo os rnobres sentimentos expressos ainda ha pouco ·pelo digno 
Deputado por Minas Geraes, cujo nome tenho a honra d e declina r, re nden· 
do-lhe as minhas ;t:romenagens, o Sr. <Ja.millo Prates, é nece'Ssario um lar~o 
gesto de patriotismo da parte dos braiSileiros. 

Pois Ibero, imbuid.o dessas idéas, dominado por esses sentimentos, a 14 
i'Ae Novembro, l!la vespera 1e r:ommemorarmo~ ,.., proclamação da Republica., 
apresentei a moção pedindo á Camara que nomeasse uma co;nmissão de 
r.ineo aos seus membros, os quaes, ma.ntendo o principio da a utoridade -
v ejam bem, até avancei - procurassem estudar, com .$Uperioridru'le e isen-
-;;ã.o de animo, c o:qdiçt'les que, trazidas ao t erre no pratico, redundassem na 
oa.r. dos brasileiros e na tranqui!liuade dos espiritos. 

Quando e u estava com essas id·éas, quando exprimia esses sentimentos, 
obsel'IVámos, no di:t 15, a publicaç.ão do m:.rnif-ci;;to <lo Sr. Preslident111 <la Re· 
vublica . 

() .SR. AZEVE>Do LIMA: ~ ,Desafio á Nação. (Protestos) . 
n SR. BAPTISTA LuzARno: - Vou terml'!lar, e peço nos illustres collegas. 

nue não me interrompam. 
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Que vimos nes:se documentó? Nelle não existe uma palavra, uma en-
trelinha siquer, onde se possa Iobrigar .o pensamento de apaziguar, de con-
.Jirater.nizar a familia brasHeira. Não; 1Sr. Presidente, a linguagem do 
>Sr. ;presidente da Republica, em varias trechos, é candente, é como ferro 
em ib.raza, ·a est,ygmatizar aquelles· ·que· se revoltaram, aquenes. que não se 
querem submetter inteira.mente á vontaide de IS. Ex.:. 

O Sr . Presidente da Republica. - esta é a impressão una!lime - não 
tlenota, de leve que seja, desejar esse con.graçamento, embora com a adopção 
da fórmula que eu suiggeria, por(l.ue comprehendi perfeitament e que não po-
dia o movimento partir directamente de :S. Ex., nem d.os revolucionarios, 
comu queria um -O.o~ r.aeus ·collegas que me aparte<.>u, porque, naturalmen-
fe, o primeiro como que teria uma queb'ra de sua autoridade, e os segundos 
viriam como vencidos e humilhados, quando sua situação não é e:sta. Foi 
por isso que formulei a proposta, para que r1ro-06dessernos conforme dieta o 
nosso patrioti'smo, a nós-, da Camara, que estamos mais em contacto com o 
povo, s·omos, por assim dizer, seus representantes mais directos, uma vez 
que o Senado é founado pelos e·mbalxa.dores dos Estados. Cabia-nos a fun-
cção de mediadores entre o Govenno e os revolucionarios, procedendo com 
'.senção de ar.imo e com superioridaide, sem querer vencidos nem vencedores, 
mas visando apenas fazer o necessario para a salvação do paiz, da nossa 
:nacionf!!ida,de. batida ror todas- essas li.;ta:s. 

Sr . Presidente, para que se veja como este pensamento estâ. generallzaido, 
trago um brilhante artig.o, que não posso deixar de le·r, e que ' revela que, 
mesmo dentro do marasmo em que vivemos, debaixo da .oppressão q1ie pesa 
S•,bre !lÕS, ainda, Uma Vez por outra, quando s ·e podem fa:re1• üU'VÍT, OS es-
p!ritos de escõl vêm indicar com firm·eza .a ·Caminho que devemos trilhar. 

Vou ler o editorial memoravel, certo, devido á penna scintilla:nte do mes 
tre incontestado que é o nobre representante de iPernambuco, Sr. Annibail 
Freire, o qual, com aquelle poder de visão do futuro que todos lhe reconhecem 
traçou, nestas Hnhas a n.orma que devemos .adopt ar, abstendo-nos de olhar 
eom certo <lesdean o desmoronamento que vae pe.Jo paiz todo, anniquillando· 
nos a raça, arruinan<lo as finanças, estremecend0 , as nossas relações com o 
estrange.iro, apresentando-nos aos povos icivilizados como desordefros contu-
mazes e que nem sabem o qµe querem. 

Eis o que disse o Sr . Annibal F'reire: 

DEVER DE PATRIOTISMO 

"Quando., na sua longa existencia, mais precisava <le paz e de 
tranquillidade, a Nação brasileira Sê vê na atmosphera dos pronun·· 
clamentos e sob n amea ça constante das revoltas. Não é necessario 
salientar os factos reveladores da crise excepcional. As nossas taxas 
de cambio, no ponto infimo, em qu e se acham, valen1 como um sym-
ptoma irre cusavel, no d iagnostico da end'.ermidade extrema. E é nes-
se periodo tão grave., que o Brasil perde o seu p.restigio de nação pa-

cifica e onde o principio da autoridade se solidificâ.ra, apoiada n:t 
tradição de um Imperio longo e magnanirrto nos fastos de uma R epu-
bUca obediente á lei. · 

Por mais incerto e agitado que seja n esse instante o ambiente in-
ternacional, trabalhados todos ors paizes pelos factores de anarchia 
oriundos dos embaraços da vida, nem por isso o patriota verá com 
menos magua a perda desse prestigio, que se devia á segurança t) 

tranq uillid:ade de nosso regímen po!itico. 
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Pouco a pouco. os nossos antepassados :rt>ram accumulando es~e 
thesouro, que nos foi transmiftido, graças· ao esforço, aos sacrificios 
e á pugnacidade dessa,s gernÇões que passaram. Nosso .dever civico, 
nosso maio·r dever ·p·atrtotico nos· impõe o. Tespeito dessa fortuna . le-
gada, para qµe, como um bem de familia e de na.ção, a possamos 
transmittir aos nossos descendentes, certos de que qualquer desper· 
dic.io ou dissipação é bastante para destruir de vez esse thesour0 lon-
ga e penosamente a.ccumulado. 

·.:Jompreh.,n<lam todos os brasíleiros o valor dessa fo·rtuna, a maior 
que figura entre os nossos bens . As r evoltas quebram as regras es-
tabel~cidas, destroem os PTeceitos garantidos pelo prestigio da tra-
diçãc e do respeito continuo e trazem á scena o arbitri0 p~rigosa ~ 

nefasto e despertam a anarchia, ou esse governo do desgoverno, que 
é ainda uma fÕT:ma da barbar!a. Ao patriotismo es.sas ameaças ap. 
parecem como pesadellos. 

\Na tris teza inlmensa que os ultimos factos vão. provocando nessa 
amargura infinita que o patriotismo inspira, é preciso que não nos 
desfalleça a esperança e a vontade de reagir contra as tendenciaa no· 
clvas, ca pacitados todos nõs, hrasileiros, qualquer que seja a noss~. 

posição, .populares ou go·vernantes, d·e deveres maximos que nos 
cumprem, 1I1esta hoTa sombri·a. Trabalhemos contra o es·fo·rço das 
conspirações e elevemos os ·nossos corações ao nivel dos dev eres his· 
toricos d'a nacionalidade". 

E, com esse pefiodo -lapidar, termina o Sr. Anniba l F'reire o seu hrllhaa· 
te artig o, para cuja le itura pego a attenção d.a Cama,ra: 

"Forje1yios, com o nosso sacri!icio, se preoiso, as meCúiàas a8se .. 
curatorias Cf<l ordem e preparadoras da paz, dessa paz do espirita qU!I 
ri.o .~ falta e de que 1irgentem,ente precisamos. Descirm,enios 0 8 hoinens 
com as me(i'.idas de repressão, mas não esqueçamos as outras pro-vi-

. dencias corri que pos·sG//nos co?l<correr para desarmar o·s espiritos" ., 
Ahi está, Sr. Presidente, o que escrevem os nossos publicistas, quando t ê111 

~iberdo.de para fazei -o. TTata-se de um jornal essencialmente conservador, 
c omo é o Jornal do Brasil. 

O .SR. J oAQUIM pEl SALLEJS: - Mas e· ai·tigo é um libello contra os conspira·· 
dores. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - P erdã o . Não desvirtue V. Ex. a nobreza du 
sentimentos do autor do artigo . E' de elevação incomparavel. 

O SR. AZEVED0 LIMA: - E quem conhece o-Sr. Annibal Freire, sabe que, 
no fundo de suas opiniões, reconhece muitos err·os no Governo. 

O SR. JoAQUIM. .SALLEJs : - E quem é .que n ega er .ros ao Governo? O Gover-
no de certo C<fmmetterâ. muitos erros. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Vou ler á Camara, Sr . Presidente, trechos da 
outro artigo, esse- da autoria üe um amigo do Governo, e ·que, por i-sso, n1iu 
pode ser suspeito, especialmente ao nob're representante de Minas, Sr. Joa-
quim de Salles, M'tigo que fo! pub.Jicado na A Patria de 16 do corrente, e no 
qur.1 o S.r. Fran1cisco Va J·Jad:aJres, tratando Q.a s ituação do paiz Jlalla com a ma-
xima f·ranqueza, mas franqueza de amigo, e não como aquelles amigo!! qué 
vã.o segredar aos ouvidos do S r . Arthur Berna;i·des factos, que ouvem, e que 
são q uotidia,nos n a vida do povo, da Naçã o: 

Num regímen que devia SGT de franca e con stante approximaç:to 
wm watocçllo cza1·eain,o vem distanciando caida dia anais do povo o 

seu supremo representante, estabelecendo uma separação soib todos "~ 
aspectos inconveniente. 

Com as audiemda s dosadas, cada vez mais diffi·cels pela e"CH~-
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;;ez Utl te1npo .e trabalhos sempre mais pesados do cargo, - suppcrl· 
mldas desde muito as publicas - o povo sõ vê o chefe da Nação e lh 
meio do apparat°' real de que se rodeia; não lhe pôde fallar, não o 
ouve, não trata com elle; só 0 conhecem pessoalmente, poucos; p<J1 
notrcla ·OU leitura, ainda poucos - o reduzido numeTo dos. que lêm 
e, estes mesmos, atravez das narrativas mais Qu menos suspeitas do~ 
que ou incondicionalmente louvam, ou systematicameaite detractanl -

Segrega(J0 no seu Palacio, ali guardado semp·re á vista, a ssediaao 
po.t todos os lados, só recebendo em reg·ra infol'Jllações inter esseiras e 
tendenciosas - c om o ser o homem mais solicitado, m a is procurado 
~ l:tepub!i.oo - o Presidente ê seguramente o mais solitario. 

Vindo de uma campanha cerrada em que todos .os ·raincocres e odio:l 
i!., ,;,ccumularam sobre sua cabeça, encontrou o paiz, mal refeito d<> 
violento abalo de Julho de ·2'2, a ssoberbado por difficuldades de toctu 
a ordem, a começar p elas financeiras. Não vencidas es ta,,, não pe1· 

!eJtamen:te serenado o ambiente militar, sobr<ó:vindo as perturbações 
w. que temos assistido, a situação que tem enfrein tado é a que deSCl·e-
··e o proprio Presidente. 'Pará "nós ella esteve sempre aggravada ·- · 
o governo o .primeiro prejudicado - pela fal·ta do livre exwme, pelas 
•mudiãas contra a pubUoidade e livre m,an;{festação do pensG/lnento, q1U!! 
·lnopcãe>in qiie as qitetxas e tnforrnações de todo o r1Mtndo, verdadf:tra.:s w náo, fundadas ou não .fundadas, justas ou i<Iljustas, boas ou más, 
chegm'lm ao supremo d eposi.tario do poder, t eria desde muito livrado o 
Presidente de um ou outro auxi.]iar prejudicial á ·obra de regeneração 
"~' .c.onstrucção por que se devia ·completame nte recommendar o qua-
triennlo. Mas não é 11osso objectivo commenta.r a situação s<Jlb esse 
asp·ecto, não o poderíamos fazer nes te m.arnento, nem ficaria bem pe1·-
turbar o tom d~stas notas, todas de regosijo e congratulação. E' 

nosso intuito, por ' hoje, f elicitar o Sr. Presidente da Republica pelo 
seu gesto e .significar :a S . Ex . toda a ·· nossa sympathia e o nosso 
respeito p.e lo que t em realizado. Tada ·a nossa espera nça .pelo que, 
anlmaau doó! aJtos propositos que manifesta, póde a inda realizar -·· 
pacificado o pa iz, como ha de ser e todos o desejam. 

A aspiTação é gera:i d~ paz . 
Lerei ,,.1,,da , o e ditoria.1 do Jornal de Redf'e, de 18 de Novembro, pondo de 

pàrt." as referencias .genero~<i-s q u e m e faz, e apenas com o intuito de deixar 
bem patente .que po·r toda a .parte, ao .noi::te como ao ·su1 do palz, ha q uem 
comprehenda a situação e veja claramerite a lrncessida de inadia ve1 de pregar 
o transformar em T·ealidacle a harmcmia e nt-re os brasile iros. 

Eis os t ermos do artigo : 
O MOMENTO. 
Entre os despacho!i teleg-rar>h1co.s à e " ultllnn, hora!', publica dos 

em nossa edição ultim.:i., figura esse que nos ve·iu •sobr·emodo reco·n.-
fortar n essa atmosiphe~·a dolD'ros·a .de ap.pre')lensões e intranquillidade 
a pezar da quasi sobrenatural energia ·Que o governo Ber.nairdes tem 
feito provas c=rtra os elementos a rmad·os da iReipubHca em rebellião. 

iEl' entretanto, p a ra causar uma j11bi.!osa survireza, naq uelle am-
biiente de i.ndiifferença e impatrio1ismo, a attitude do deputado Ba-
ptista LuZ!aroo, ·que se destacando da inopi'l. que airnolenta o caracter 
de seus c01legas, requereu para •qne .se nomea.sSe uma commi·ssão de 
cinco membros da Camara, resguarda ndo ·o prin'Cipio de autoridade. 
com o .oQyjeotivo uti.li<>simo e diginilfica.nte de estudar, e prapõr com a 
maxdma ungencia imedidaJs promptas que tacam voltar a pa:r. ao selo da 
t.aimma ibrasHeira. 



- 372 -

Essa comnüssâu ac1ia1na o ,pre>Jecto d o r epre::mnta nte elo ltlú 
Grxnde do -Sul, agi11-ã de maneira que leve o B rasil parn, dentro da 
.ordem e do tr>a1ba1'ho, en caminhando-o .pa ra os 'seus a ltos dest ino:;, 

O :s r. Baptista L uz'1rdo n ã:o poderia t er m ais feliz idP.a neste do-
lor oso transe, que atravessa o QJaiz nudeme,nte provado p ela desa.st rada 
sequen cia de '"JJronu nciamentos" , e·m .que .se es1n•aem as sua&• energia:~. 

prejudicando, tristemente, o seu ·prGgr esso material. 
O :a.lludido ·pro.jecto vem com1provai· que ainda com stoica teimozia 

os revolt osos se ba:tem pela su a idéa . 
(Nã;o deve exi!stir, pen<i·arrnos nós, ·brasileiro·s . a J.g um , no momemu 

o:i.·ctual que não deseje , a r den tem·ente, um term.i.n-0 pa ra. e ssas COli-
v ulsões que longe estã o de 0Jttingir o alvo ·a que se p,r-o põem e por 
essa mes:rr. 'a razão se tornam de excessiva nocividade <pa ra a v ida de 
n ossa .naciona lidade, exh a us t a a ancia nte uor ·evoluir. 

O's r epresen tantes de to-dos os E s tados da F'edera.ção p.rlma m, com 
rar issimas e h onr·C•sas "XL'8jpçó<>s, <pela, au s·en cin. ais duas cas1s do 
IC'ongr esso e quando acontece ;;umprirem o seu d ever de compareçi-
mento, são levado·s, ap·enas, ,po-rque 'se tTat:a. de vota r e a1p0prov>ar mv-
ções d e a poio a o Governo, que condesce nde com o abuso inve ter ado das 
aon seCl'lltivas e di11'1)endi:osas [)roa·ogações dos rtraba1hos .legislaiti-
vos , muiito e mbona, a:s nossas ·preca ria;s ·oondiçõ.ee f ina.nceira s nos acon-
selhem parci1monia e imponha m c6rtes de desp e·za s. 

CPara conforto, entreta nto·, d·e quando em qu ando, fortuitamente, 
um desses que se diz.em 'repTesentantes do povo, des,per ta. e eto lem-
bra que estlá i,LO seu dev•er fa zer alguma co.u'sa .p.elo do;no desse di-
~1heiro, que a limenta, seu estomag<0 e a limentam selis viciüs . 

Andou mui·to bem o· Sr . . Luzardo, mas n ão deve se descuidar afim 
de que n ã o se t01me v ã sua nob re klléa d:e ge.nero.sos e-f!feiito!! pa'l'a o 
·pa iz intei ro t ão ·car ecid o que se encont ra de tramquillida de . 

Os m elhor e.s dese jo.s que a nimassem o ST. A rbh ur Be~·nai: cl e~ aii 
subir o Oa.ttet e) .seriam nulli.ficados p elas ihostilida des :re.petiaas, que 
em va rio.s .pontps v êm s·urgJn do, que a o m e.smo rtempo t em e nt ravado, 
senão prejudicado de todo as s uas intenções ecooomica s . 

Ninguem seria ·Capaz de n egar dh rute -do qUe asslstlm C>G, o altu 
sen!so pa trio.Uco, que t em o p:roiJecto B a ptista Luzardo, m er ecen do ela 
·pa rte de seu s .pa r es o m a is fran co a poio a fim de serem removidas 
as d i!l'.ficuldadeis, .que nã o ser ào J.'.) equ en as pa r a s ua efú'ectivação." 

T.ermina ndo, Sr. P •residernte, c hamo a imda uma vez a atten ção da ·cama-
ra ·µaTa a gravidade d os ·Conceitos do Rio G:rande do Sul. P eQ'o aos Srs. Depu-
tado):! que me1htem, q4e de morem suas v istas soba·e esses a ppellos que vêm 
de toda p a.rte, 'bem .cor.no sobre o ·m emoravel d.iscm·so do Sr. Sen ador Padu;1 
Salles que lha .pouc os di.a.s entoava um hy mno á ·concordia l, á, fraite1,nidade do 
Brasil. Esperú a inda . que o pai;riotismo àti to{fos o., r e.prcsentante,; da Naqâo 
lhes d1'ct e a ~mitho[' e m a is huma n a .solUQ·ÚO, que traga para o Br0;siJ ata~ 

mais f eli.zles 1que os actu aes. •( l111i ;to be?1i; m wito l>e?1'1,. O orcidor é vivam enta 
cmnprillnentaàCIJ. 

SE S,SÃO D E 6 DE DEZEMBlRO 

O Sr. Ba1Ptist a Luzar do: - Sr. 'Presidente, surpreh endicoo J)elo debate 
do projecto que a caJba de ag·i.ta r a Cairnara , ve nho lá t ribuna para r e'sponder 
á interpellação .que m e f ez o illustre m embro da 11YaJnlcad:a lJiauhye nse, fi -
gura de relevo nes ta !Casa e .cujo nome declino. com profunda ioympathi~. 

o S r. D eputado Alim ando Burlam a qui. 
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o 'SR. ARMANDO BURLAMAQUI : - Obrigado a V. Ex. 
O 1SR. BAPTISTA LuzARDO: - O pvoj-ecto que 18. Ex. aiprooentou está pro-

vocam.do a m a is acalo·rad@, das di:.lcussões que já tenlho visto nesta CamaJ:'<l,, 
t ravada mão tanto em torno de as'sumptos polit·tcos, m as de questões de Di-
rnito IC'omstiitucio1nail, do estatuto basico, que dev.er1ia regular a futura lei, or _1, 
em transito por aqui. 

O SR. Luiz SILVEIRA: - E ' uma questão de doutrtna; está sujeita a 
contTove.I'sias . 

O SR. lBAPTIS'!'A L uz.ARDO : Um a 1q uestão de doutrina , d iz mui•to 'bem 
o n1oibr.e Zeade.r de Alagoas, miarterra co.nstituci·ona l; e·, sendo o ·nobre ll'epresen-
tlonte do !Pti·a ulhy, um vulto qu e honra a m ardm1ha, m as .não sendo espe~!a 

Jista JJ.ootes assumptos, 1é de aipreciar o 'V'alor, a ma neira brilhiante como 
S . ·Ex. conduziu a defesa do seu 1pro-jecito. 

O SR. Luiz .SILVEIRA: - El com o maiio:r elsplr ito· de t oileranci a .. 
o 1SR. HENRIQUl!l Dor>SWORTH: - Sdb1'e a COiil•Stiltuci>onaliilade do pro ·· 

jeClto, houve ·COntroversia no seio da .pro1pvia C o:n:JJiniiE.sfüo . 
O SR. AzElVEDo LIMA: - O i.Hustr·e Deputtado· con fessou que existem 

erros .no proje.cto , do qual é pae putaUvo . 
o SR. ARMANDO !BURLAMAQUI: - .AJssumi a inteira respon s'l,lJili,da<le do 

projecto. 
O ISR. BAPTI•S'!'A 1Lu21ARD0: - .S. E x . . chegou a c<.'11.J'essar qu~ o proi€:cto 

ia além do que queria o, Ileu autor. 
Não coffiil)rehendi 1bem ·O :qúe, ·com i.sto, qufa d·i·zer S. IDx. Pa.reco-me que 

S. E x . :p'!':etendeu signifiica•r o seu desejo era estatuir \lei q u e corrj,gisse abu -
sos existentes, ma.S que tJaJ lei ficasse den1tro da Cn:r;stit uição, e q~le o Re-
lator do !r»rol.i~cto na Commissão de rCorustituiç;to e Justiça, deu como con-
sUtu<lional miateria .que a um simp,Jes · g oLpe de viista desue logo se percehe 
que vae :ferir o JJ.osso· estatuto ;:iasicó. 

O 1SR. HElNRIQUE DoDSW.OR'!'H: - Depois, é uma distinc.ção muitn C:.ifficil 
de d'azer essa do 1bom l!lllilirt:air e do má.o cidadão. !Tly·po do bom militar (: 1) 

fa.rua.tico, o qu al geralm~mte é m:áo cidadão. E o ipr0J~cto e xigtria es'sas <lis-
tincções 1SUJbtis ; elle nfüo se limita ao ,ponto d e vlsta te6hnic01. envolve a 
qu estão moral. • 

O SR. :ARMANDO BURLAllrAQUI : - Um fana.Uco d~. profis·sfüo mil.l tar nunca 
irá contra a NGJÇão. 

{ 

O 1SR. BAIPTIS'l·A L uZARDo: - Houve, •na propria JCommissão de Con s ti -
tuição e Justiça, alguns \Deputados que não assi-gnaram o parecer, ou só o 
fizerallê1 com grandes restrJcções, precisamente porque c onsrneraram incon -
stitucional o projecto. Nem podia ser de outra fórma; é impossível votair o 
prc>jecto como está, e creio inesmo que '!jlá se acha sobre a mesa um pe-
dido ·para que as Com.rr.'issões estudem de novo o assump1to e venha a de-
bate o p.rojecto modificado, d e fórma ·a nelle se :resguardarem. as boas nor -
mas constitucionaes. E 'sta m a t eria foi aqui bastainte ventilada , ·e ouvimos 
autoridade>; d as maiores em Direito Constitucional que estigrr.'a tizara m' o 
projecto sob semelhante aspecto. Ha, }Jorém , um outro, a que me não q uero· 
deixar de re<ferir, uma vez que me d epa ro na tribuna com o f.ito de evitar 
a consunê'I:nação de uma v iolencia contra a lettra do iPacto Fundam ental da 
Republica e as traidições liberaes da 'Nação. 

ISi, ·por um laido, como -diz o Relator, o projecto vem preencher uma 
·lacuna de nossa legislação penal militar, sanar falhas que n ella se teem 
' observado, ·por outro lado é evidente que, tratando do caso na hora actual 
111&0 podemos deixa r d e considerar o a:specto poltti'Co de que elle reveste. 

Nfüo contesto que haja grande delf'.iciem.cia em 1n ossas leJs penaes mHitaires. 
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O SR . .ARMANDO BuRLAMAQUI: - Essa ec!a.ração 'honra so-bremodo a sin-
certdade de 'V. Ex. 

O ·SR. BAPTISTA LLuzARDO: - Não direi que essas leis sejam fa1lhas em 
!I'elação a todos os delictos que o proJecto pr-etende abra;uger, mas, incon-
testavelmente, o sã:o ;para alguns delleis. 

A-gora, eu estilll0JI'ia saber, po·rque o projecto não define o que se deve 
entender ipor "ausencia de virtudes militares ." 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Já citei art:Jé um •exemplo co·ncreto, res-
pondendo ao iUustre Deputado, .Sr . Plinio C'asado . 

O SR . BAPTISTA LuzARDo: - V. Ex . .citou um exemplo; mas a lei se 
pôde contemta!I' -com isso, e não deve deixar aiSi91Ulll,pto desta natureza ao 
ar.bitri•o de quem e, vae ~p1plicar, pana ·que esse a.J:'lbirt:rio rreoJva o que se en-
quadra no dispositivo Jegaà, o que ~de dar Jogar a muita ,fal'ha , 

o SR . NrCANOR NASCIMENTO: - Atê a uma !failiha regulamentar . 'º ,Sa. lBA:PTl'STA LuzARDO: - Atê a ump. falha ;regulamentar, diz V. Ex . 
muirt:o ibem. 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUr: - Mas nesse ponto V . Ex . já t em .a min ha 
declaração. 

O ·SR. BAPTISTA LuzARDO: _:_ Mas ainda : que v.em a ser, cm um militar, 
"care-ncia de qualidade.5 moraes"? E' evidentemente um ter•mo vago. Como 
provair que o ind~vid-uo carece dessig,s qualidades moraes-? Ainda, quan to á 
falta de "aptidão tec'hnica" , seria admi'ssivel que se .pudesse fazer a a·puração, 
em se tra t a ndo de militares ... . 

O -Sa . .NrcANoR NAS:CIMElNTo·: - Ahi, quer V. Ex. ver um caso J'l-
teressante? No ultimo l con curso do cavallo d e >a.r-mas, o instrucior ft-aincez ifo 
ca.vallaria. d'oi de1sclassi•fica.do; logo, devia .:ser reformado, de accõrd(J cuil'l ess:i. 
ex>p restsão . . . 

O 1SR. BAl'TISTA . L"fl'ZARDo: - Vê V . Ex., Sr. Presidente, -~omo foi redi-
gido o projecto; ma s o que temos de aipprelhender, e a mi-m e;,pecialmen~e 

i·nteressa-me nesta. hona,; ê o 'OOPirilto que l)residiu á sua. Qil'ganiza.ção. 
O SR.- AZEVEDO LL,>IA: - E' mn p1·ojecto a,à rewm., feito pa;ra o onomento, 

talhado ;para as -circumstamctae . 
. o SR. ANTONIO G4ru.o.s: - Não ha duvida. 
O SR. AzE!VllIDo LIMA: - E, nessas ccmwções, •nunca se coõ'lseg-ue fazer 

legislação desaJ);lla.iJmna,da. 
O ·SR. BAPTISTA LuzARDO: Sob o .ponto de visita militar e t echnico, o 

proprio Relaitor aicaba de assignalar que não ,pôde defimir o que e~t::-i contido 
·nas expressões do IH'o~ecto .. . 

o SR. ARMANDO ·l';IURLAM,\QUI: - Não apoiado. 
O :SR. BAPTISTA Ll)ZARDo: - ... e tanto assim lé que. ao envez Je definh, 

limitou-se, como diss·e S. Ex., a da.rum exemplo., o que n5.o !Jt;~!~ ta. 

o SR. NICANOR 1\i'ASCIMENTO; - Dar um exemplo, aipenais, quer dizer 
que o art. 1° do proj~cto não tem :tec:·inica. 

o ISR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Pôde não te-r technica jurklica. 
O SR. BAPTrSII'A L-pzARDO : - Vannos aidmittir que não tenha it~chnica ju-

ri<lica, simplesmente.,. 
O ·Sa. AzElV'EDo LIMA: - A te chnica. é nauti<:a .. . 
O SR. iBAPTISTA LUZARDO: -· ._ .. ma.s que tenha technic.a, ·nautica ... 
o SR. ARMANDO '1'3URLAMAQUI: - E' possi'Vel: mas a intenção foi bôa. 
O SR. BAPTISTA LJJZAR-00: - . .. e, mais, que, do ,ponto de vista militar, 

a intenção tellJha sido a melhor. 
Agora, a Commisisãio de Co,nstituição e J"usiiça, composta de profissio-

naes, tLnlha de cuidnir da ']Jlairte jurídica , technica e, sobretudo, constitucional. 
O R elato·r dessa ,Qommissão, que ·h a de ser um profissional. .. 
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o SR. ANTONIO .c''ARIJOS: - E' um pr-0fessor. 
O SR· BAPTISTA LuzARDo : - . .. lavrou um parecer que até ·parece re-· 

velar descaJso pela profissãio. 
O ISR. AN'l10NIO CARLos: - Não apoiado; ,pareoer perfeitame:nte juridico .. 
.o SR. iBAPTISTA LUZARDO·: - V. Ex. está 1CO'Il'Ílll;l. a opinião da. tCtt:mara.. 
O SR. ÁJN'l'ONIO CARLos: - Não oUJVi ainda essa .opiniãio ·e~pressa, por· 

autoridade igual á do Sr. F'1·andsco C'.ampos, que é 'O Rel~t-oa-. 

O SR. AZEWElDo LIMA: - A a wto.ridade do 1Sr. Francisco Campos cedeu. 
dea.nte das impos!.ç,ões ·políticas. 

· O SR. ANT<JiNI-O CARLOS: - Ekl>tou observaindo o seguinte : por emquainto, 
não foi decidid1a, a questão da constitudo.naJidad0e; cada um tem trazic'l-0, a 
sua opinião individual. A Cairnara não se manifestou ainda. 

o SR . BAPTISTA LUZARDO: - O!wg'ar·ei aihi; r.esponderei a, V. Ex. 
o SR· ARMANDO BURLAMAQUI: - A Camara pódé julgar o projecto mal 

redigido; inconstitucional, nã,o. · 
O SR. AN'l10NIO CARIJOs: - Póde julgar; .não julg-0u aindla.. 
o SR. BAPTISTA LuZAHDo: - Não saMa abé e.site momento ·quem era o· 

J:telator do PT-Ojecito. 
O SR. AN'l1oNro CARLos: - E' o Sr. Deputaido Franci'sco de Campo.s . 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Fo}go em ouvir ese.. aipar·te do nobre re--

presentante de Minais Geraes, l eaàer da maie>ria destia. Camara, po•rque posso · 
render as minhas mais justas homenagens ao Sr. Francisco ICamipos, que é, 
incontestavelmente, uma d.."l;.<>. maioI"eS cerebrl'lções de Minas Geraes. S. Ex., 
.porém,, red:i•gindo o parecer, pôz de pairte os seus· ·conhecimentos juridicos para. 
sómente obedecer ás injuncç;ões !,)artidarias . 

O SR. AzEvEDo LIMA : - O Sr. Francisco de Camp.os derra,pou para 
servir ao Ge>vei'no. 

O SR. ANroNrn CARLos: - E uma graiv.e injustiça ao caracter do Se· 
nhor Deputado :B'.ramc1sco de Campos; S . Ex . é inca!)a.2. de agir COil't:ra as 
suas oonvicç;ões. 

O SR. AZEVEDO LIMA: - Nãe> é m enos capaz n em m ewo\s competente que 
o Sr . ·Franci:sco de !Campos o representante do :Elstaide> de ·Santa 03.lthairina, 
o Sr. Celso Bayma, que dei:xcou de assignar o projecto, porque o reconhe~eu. 

prOlfundamente inom1SU.tu.cional. 
0 rSR. BAPl'ISTA LUZARDO•: - Ainda •ho•j-e os jorna.es .se manifestaram tt, 

respeito. 
o SR. ANTO·NIO CARLOS: - São opiniões. Fico com as mln'h!a:i. 
O Sn. AZEIVElDo LIMA: - ·São e>piniõels. Fice> com a do Sr. Cel-so Bayma .. 

que me .mandou ao pretori.o. 
O SR. ANTONre> :CARLOS : - Nuinca quero esta;" onde V. 'Ex. está . 
O SR. Az~o LIMA : - V , Ex. faz multo bem; desejo que sej'a assim .. 
O SR. LrNDOLPHo PESsoA: - Deviemos ·discutir oom argument<Js juri-

dicC>S. 
O SR. ·SIMÕES IFrLHO: - Ali'á.s, esta ibifo!agem de competencla nos par- · 

lamentos é muito fõra da ethiCJ(L. 
O SR. Azmoo LIMA: - D!s·se eu que amoos eram igualmente .compe-

tentes. O nobre l eadf?r' da m aioria affirmou que o correUgionario 1'ocal era 
o ma.is capaz. 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Aparteei o orador di'zendo que o Sr. Fre.n-
cisco de rCanipos era u.m ce>ns tituc iona Usta >Competente ipara dar ·o parecer: 

·o SR· SIMÕES F!LHJO: - O pr.oje.cto é i0ndisoutilv<elmeI11te inconstitucional~ 
baeta,ndo para o demonstrar, a leitura. attent.3, da Constituição. 

o SR. ARMANDO BUIU.AMAQUI: - Não apoiado. 
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O SR. 1SIM.ÕElS FILHO: - R-9s:Ponderei ao $ r. Deputado F-rancisco de 
•Campos. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: --::- Ao me!srno tempo que rendo este culto ao 
tELlento do ISr. Francisco de Oampos . . . 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: -'-- E aio seu mracter tambem. 
O SR. SIMÕES F ILHO: - . . . I sto não está em jogo ; trata-se de uma 

questão d e oDilvkções . . 
O SR. BA.PTrsrrA LuzARDo: - . . . desejo que fique <bem cJar-0 o meu ven-

samento, aJf!m de q u e lll.áO seja detu~adO, dE;Ve ndO·, entr;;tanto·, . eatranhar 
que S. Ex. t enha. redigido este artigo (lendo o artigo l°), ta] qual est'i. . . . , 

o SR. ANTONIO CARLOS : - Não foi IS. Ex . . quem ' refügiu o a-rtigo. Deu 
o seu parecer .sob o ponto de vrstii da can.,,;tituc ionalidade do protiect,1. 

O .SR. AZElVEDo 1LIMA : - Aoceit,ou o .p•rojecto sem :PrO•pôr emena.as. 
o SR. (BAPTISTA LUZARDO : - s. Ex. estudO'U e juLgou a.penas a CJnsti-

t ucionalidaide do ;projecto. 
O SR., ANTONIO CARLos : - Declarou que era const!tuc10na!. 
O .SR. J3APTisTA LUZARDO: - Interpello, Sr. Prestdente, a Cam•ara, onde 

iha tantos prÓfessores de Direito; é possivel um terto de lei ad01Ptar est,3 cri-
terio, dizendo 'sómente "por awsenci!i de vi!'tude.s militares"·? Que si?;niflc:i 
.isto? 

0 SR· ANTONIO CARL.os: P erante a C:O·nsElu!çãio ~ llJOSsd.vel. E-' a 
minha opinião pessoal. 

O 1SR. ALBERico DE MORAES: - P ode mos <le;;-afotar o.s delictos militares 
paim. serem julgados pelo Presidente da Repuhlica? 

O SR. NICANOR NA~CIMEJNTO: - Neste caso não !se trata de deli c;tos '' 
sim de qualidades. O i:qdhiduo póde aontin uiar a não ser milita r ·por ter uma 
hernia, um defeito. 

O SR . BAPTIST!l. Lul!;ARDo: - Mas este é um C!ef.~~!to :' h~· s~co, ·no moeiento 
·e, aliás, conform.e a 1h13rnia, po1;que, em a lguns casoo, não impossibilita, a 
individuo de exer.cer a sua aictividade . . Mas e!.la será u m ded'eit-0 mora l ?! 

O SR. BERNARDES <S•OBRINHO: - O Sr . Dr . F .ranci ~co ile r:ampos, R el•.l tor 
da Commissão d e Jus ti(}a, ao encarar o pro jecto eh 011'Cra C'ommiss'i<'.' tinha 
de vêr si a m wteria d e Direito infri·ngia ou não a Çlpnstitai ção. Quanlu ao 
.que havia em reltação .'!\. moral, a ·erros d o projec:o ou a sua. tecJuüca, esca-
.pava é. sua analyse. Prr is·to o Dr . Francisco de Giurw o.:; não se r ef0riu a 
isto. 

O SR. BAPCISTA LuzARDo: - Não e:stou de accôrão c.:im o a pa rte do nobre 
i·epresentiante espir~to.saµtense . A Commis são de Motrinlla P Guerra ·redigiu o 
projecto e o enviou á Crmmissão de Constituição e Justiç:t. :Pia.ra q~e? 

O SR. ARMANDO (Bu\~LAMAQUI: - .Para dizer s c,b re a con s titucionalidade do 
.p.rojecto. 

O SR. HENRIQU!EJ Dm>SWORTH: - E na Oo·mm' ~:;},>. a respeito, se for-
maram. duais oor·reute!s, uma ac·hando que era co·n stit1i<!iqirn.1. outTa qrte o 
não era . 

O SR. LINDOLPHo :j."EssoA: - D evemos respeitar esS(.ls <'luas corrent..,s . 
'O SR. ·SIMÕES iFILHO: - Mesmo porque é um;t c1uestã.,) de dou trina. 
() SR . BAPTISTA LUZARDO: - Não ha duvida m:.'? Ó) .~ . 

O SR. AZJ!lVEJDo LIMA: - E o nobre leader de maio ~; .1. declarou que ·90D 
'V ,ponto de vista da co.nst itucionalidad<Ó nãio haviR que duvidar ... 

o SR. ARMANDO BUHLAMAQUI: - E' nma opi.niã o 1•(.'::;peita vel . 
O SR. AZEJVEIDO Ln4A: - ~lf.as 001ltroversa, t:v1':0 assim qu ~ na. proprla 

<Commissão surgiram duvidas ·e discrepa.nci;i.s, :en·h um dos mnis {'Ompeten-
tes d!e seus membros se negado a assignar o pro10-;.:o p.Jr ser inconstitucinnal. 

O Sn. ARMANDO BunLA!MAQUI : - O Sir. Celso Bayma é contrai·io a toda a 
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especie de ref,or ma, quer seja comp .1:s,n·ia, v1olunta.n '' · G;i;uJin istrati va ütt 

qualqu er outra. E' um ,ponto de v ista e:;pe~ia.J de S. Ex. 
O SR. SIMÕLls Frr,Ho: - E' um es,l)ir•'.:o conservador. 
O SR. HElNRIQU'EJ Do!DswoRTH: - Alilás, a respeito desse projecto sô ha 

uma .o·pinião: a do autor do p.rojecto, que d ecla rou não attingir o mesmo ao 
fim cot!limado . 

O '8R. ARMANDO HURLAMAQUI: - Dec'iarei que o proaecto te.rn redac ~~i- 1 

incorn:pJeta,. 
O SR. IIENRIQUEJ DoDSWORT'H: - Logo, n ã o a;ttende aos lf'ins que visa:va . 
o SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - ]',.fa.s pôde se·r alterado; a technica da 

redacção r ealmente, é defeitU'osa. 
O SR . BAPT1S'l'A LuzARDO: - Dizia eu, •Sr. Presidente, que o projecto nãõ 

podia ser de]Jia.tido deixando-se de lado o •ponto de v1sta politico. 
o SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Eiste, não teve. 
o SR. NICANOR N ASCIMEJN1'0: - E nãio deve ter. 
o SR . BAPTISTA LUZARDO: - Neste particu.lar, e8.tOU em desaccõrdu CO.l.h 

V. Ex. 
o SR. SIMÕEJS FILHO: - Pülitico, em que sentido? 
Ó '8R. NWANOR NASCIMENTO: - Pü!LtiC0'1IJM'1:idado. 
O SR. SIMÕES FILHO·: - Se a sci~ncia polit1Ca aconselha a ado,pçào ao. 

J)rojecto como medida de segurança da ordem pu.blica, não sei como in-
quinai-o? 

O 1SR. BAPTISTA. LuzÁooo :-· - Desde que •se pa-etende fialar siob o po.ri:to ae 
vista politico., os collegais abeSPi·nhaJram-;Ste todos. 

Sr. Presidente, no meu .ponrt:·o de vis ta ,politicb, não 11'10 pos'so afastai· do 
'criterioo cilln que tracei a minha norma nesta casa semipre ,que se discutu a 
conducta druquelles C}Ue se levant·aram em armas e m de fesa, •não da.quino 
a que se referiu o nobre releitor, mas de princi'Plos, de idlêa!I. 

o SR. ARMAND() BURLAMAQUI : - Que não conhecemos. 
O SR, BAPTISTA LuzARDo: - E' para ahi que VV. EEx. encaminham e!is-os 

assumptos . Não posso com.prehender, especialmente nesta hora, em que es-
tamos ass~stindo, estamos vendo que, dia a di!1., nesta cas-a, não se cogita 
abso1utamente rle procurar medi'dias como rttve ·o<pp·oTtunidlaide de mo·strar, 
de indrugar das causas desses phe>nomenos politico-sociaes, que se estão dando 
~10 Briasil. 

O SR. AzEvEDo LIMA: - E stão empregando uma :theraipeutica 1rrac1ona1. 
O '811:. NICANoR NASCIMLlN'.110·: - O nohre ·oradoa- nesse ponto tem toda 

razão. Todo iphenomeno tem uma causa dete=Inante . Já estudei a;qui as 
causas economicaJs do pherromeno. 

o SR. HENRIQUE Do<llSWORTH: - Logo, justifiQa o 1phenomeno. 
O 1SR. LBAPTISTA ILU'ZARDO: - I<"elicitio-me poa· ouvir esta declarij,çãio. <'te 

V, Ex. e de !Saber que esses plhenomenos que observamos têm uma causa, 
causa que fo i apontada .por S. Ex. quando aqui 1se discutiu o Orçamentei da 
Receita . 

O SR. LINDOLPHO PEssôA: - A .causa sãio as Cartas !Falsas. 
o SR. NICANüR NASCIMEJNTO; - Sã o pontos à;e vista simplista. 
o SR. BAPTISTA LUZARDO: - V. Ex. coHoca~se <110 g rupo daqu.elles que 

t udo regeitam empyricamente, daquelles •que não vão ao a.mago das q.ues-
tôes . Mas ê preciso ifazer .o diJag.nostico, perfeito da molestia. 

O SR. LINDOLPHO PEssôA: - Talvez eu nã.o seja tãio bo.m .'>OCiologo· quanto 
V. Ex. 

O 1SR. BAPTISTA LuzARDo: - Não ·tenho essa pretensão., entretanto, Isso 
que a hi está en'Volve assumpto tão comezinho, que não ·exige estud<os so-
ciologico's por demais ·apriolfunda:dos. 
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o SR. A.zEVEDo LIMA: - V. Ex. estJá estudam.do as causas 'sociaes do 
phenomen,o. 

O l'SR. 0BAPTISTA LuzARDo: - o que o·bservamos ie,.qui diariamente ê que 
a Carnara procura legislar sem ir ao fundo da.s oausa.s .primoordia.es e deter-
minantes de todos e'ss.es aco.n tecim.entos que se esrt:ã:o <'LevenJ'Oillando no 
Brasil. 

O SR. ANTONIO Az/.lJ,BEDos: - Gore a faculdade de legislar, visto como ella 
vruria de criltwio. 

UM SR. DEPUTADO: - Se o orador conhece a causa do phenomeno, é o 
caso de apresentar um ,prülject.o n esse sentido. 

O SR. BAPTISTA 'LuZARDo: - Procurariam-os iformular .semelhante proje-
cto, se, para tanto, lognassemos do no:bre leader da maioria, que lhypothe-
calsse, não ·o s•eu apo1io, mas ao meno·s a sua benevolencia pata o tTabalho 
que !fizesoomoo. E, de.sde ·log-0 por julgarmol--a preci-osa e decisiva, recM.m a ria-
mos a col!a;boração do di.stincto rep.reoontante do X>Istrlicto fFederal, o Sr. Nl-
ca;nJOil' Nasciimento, ;pondo-nos ainda ao dtspor die outros 1quantos nos qui-
zeslsem ajudar em tão momento.za empre:zia, visam.do coxn ella não o inte-
!t'esse O•C!CalSional do partidarismo · contrariado, mas a defosa legitima dos di-
reitos indi'Vklua.es e da sociedade em ge.ra.l. 8'> isto f·õr vossive1 estude):llos 
pois, em cond·uncto, oom elevação e criterto, ials causas; do phenomeno ou 
.Phenomenos que neste momento Qcmtu11bam a vida nacional !)a ra darmos 
em seguida o remedio ou remedios convenientes. 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - V. Ex. podem' contar com a boa vo -
ta.de de toda a Cama~. 

O SR. (BAPTISTA L ljZARDo : Não acredit10i nessa lbôa vontade da Ca-
maa-a. O exemplo de 14 de Novembro é mutto ifrlsante. 

o SR. ARMANDO BUif!LAMAQUI: - Mas não -0omeço ,pela amnistia. 
o SR. AzlllvEDo LIMJ\: - Os revolucione.nos ipediram a amnistia? 
O SR., ARMANDO BUif!LAMAQUI: - Os revo.Ltosos estãiQ faz.endo a revoluçãe> 

para terem amnistia. · 
o •SR. ÀzlilVED<Y LIM,tl: - Oh! ·E' admiravel! 
O SR. B"APTISTA Luz.;l.RDo : - Jamais comecei, nas varias vezes que eu as-

sumi a tribuna, por .pe·q-ir a amnistia para os rev-olucionaTios a p
0

enas solicitei 
que se nomeasse uma Commissão de •cinco membros desta Casa, dos m ais 
eminentes, par.a estudar e depo·is dizer das condições anormaes p o•r que atra-
vessa o Brasil, propondo afinal medida;s no sentido de ser restabelecida a or-
dem e a t ranqui!Hda:de :n,os espiritos. Propuz ainda mais uma indicação . Come> 
bem a1mrteou ainda ha pouco o nobre Deputado pe.Ja 'Bahia, o Sr. João :San-
tos, quando disse que q que falta aos nossos dirigentes, aos nossos homens 
de responsabilidade :no Tegimen, é ;patriotismo. 

O SR. JoÃo SANTos: - Não m e referi a os dirigentes. 
O ·SR. BAI'TISTA L.UVf.RDO: - V . Ex. referiu-se a todos os homens que têm 

responsabilidade neste regimen, a todos 08 brasileir-os. A formula é bem 
ampla. 

O SR. ARMANDO :SURI..AMAQUI: - Podemos acceitar a declaração do s r· 
João Santos, mas n ã 0 l1a de ser com essas revoluções, que havemos de. cor-
rigir os males economfo.os. 

O SR. AzEvEDO LIM,.1: - Mrus esses males nã0 serão corrigidos com me-
d idas draconianas. 

o SH. ANTONIO CARJ;aS : - Sim, sel--o-hão. 
0 .SR. AZEVEDO L1M4: - V. Ex. es.tá muito enrado: haja Vista à.,g m edi-

da::; de eme.rgencia .que votamos aqui pa~·a r esolver a questão alimentar. AM 
·estão os r esultados. 
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o SR. AN'l'ONIO· 'CARLOS: - O r esultado ,de!las está na •revogação do decre-
to sobTe o sal. 

O SR. BAPTISTA LUZARDo: - V . Ex. vem em nosso auxiUo. O que V. Ex. 
acaba de dizer é que aqui as queSJtões não são estudadas a fundo. Tudo se 
resolv.e de af.ogadi!ho. (Não apoiados) . 

Qual a medida consentan<ia, intemgente, o methodo applicado com gran-
sagacida<le, com grande dose de pa,triortismo, pondo de parte o partidarismo, 
quo ~·á foi adoptada em benefi.cio do :interesse collectivo? 

O SR. SIMÕES FILHjo: - A verdade é que •o decreto sobre o sal, já pro-
duziu mangniificoll effe1tos, t anto e.ssim que os productores cO(Inprometteram-
se a ven<'liel-o mais barato. 

O SR . BAPTISTA LuzARDO: - V. Ex. vem tambem em meu a ux ilio . Isso 
attesta que as leis votadas pelo Congresso não coffespondem á verdade. !Po-
dlamos ter sal ainda mais ·bair a to.. O que observamos é que as medidas aqui 
votadas o são empy.ricamente sem conhecinlento p.révio do fundamento do 
mal, tal qual, com•o em medicina quanclo se applica a aspirina para a cura 
()a dôr de cabeça . 

O SR. ANTONIO CARLos: - São· medidas de repressão. 
O SR. BAPTISTA LUzARDo: - São medidas d e ccmpr.essão, que não attin-

gem o fim collimado. 
O SR. ANTONIO CARLOS: - Na falta de outras, vamos a dopta11do essas. 
O SR. BAPTrS'l'A LuzARDo: :_Já se votou aqui, pO·r oocasião do levante d e 

S . Paulo, uma 1ei dracQniana, referente ao processo dos m.ilitares, com a a<l !)-
pgão da qual retrogradamos quasi mn seculo, em materia processual. Ama-
nhã, passada a agitaç;.ão do momento, .tere mos certamente de nos envergo-
nhar desse acto legislativo . 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: 
0 SR. NICANOR NASCIMENTO: 

Es·tamos com o mundo civilizado'. 
O prOpl'io movimB<nte> revolucion.aJrio é 

que nos enver gcmha. 
O .SR. AN'.IoNro CARLOS: - O orador, no mon1eri.to em que se votou aque!.a 

lei, s-ilenciou. 
O Sn. BAPTISTA L UZARDo: - Não a po.iado, eu estava no Rio Grande do Sul. 
O •SR . ARMANDo BURLAMAQUI: - Ma s os companheiros de V. Ex. est avam 

a qui. 
Ü SR. BAPTJSTA LUZARDO : 

diilas leg islativas. 
o sn .. GILBERTO· AMADO: 

lmpatrio tismo <los mil.itares. 

Hoje, ê a mesma .idéa predominando nas m e-

São m edida s ~.rie:das .pela indisc iplina e p elo 

O SR. BAPTISTA LuzARDO : - Não apoiado . Não estou de a ccordo com o 
pensamento de V . Ex. 

O SR. AN'roNro CARLos: - E V. Ex. q·ue.rJa que estlvessem-0s de accordo 
cqm V. Ex., de accordo com a revolução? 

O SR. BAPTISTA LuzAnoo: - Estamos em campos op.postos. Nem eu quero 
.que V. Ex. me ·acompa:n'he, ape·nas peÇo que siga o me u raci-0cinioo. 

Eu proprio devo co.nf·essar que não sou revolucionario: JJ Or bel prazer, 
mas porque tenho deveres para com os me us correligionarlos e para com o 
meu paiz. 

O SR. GENTIL TAVARES: - Esta declaração muito honra a V. Ex. 
o SR . NICANOR NASCIMENTO: - V. Ex' esrtá por uma ~.ontingencia na 

reyoluçã o. 
O SR. BAPTISTA LuzARDO: - Por contingencia, não. Estou .por c onvicção, 

convicção que ê f.ructo de idéas, e idéas que conespondem não mais a um 
interesse Teg ional, mas a aspirações da grande maioTia, da Nação . 



- 380-

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI : - A soaidariedade de V. Ex. com seus am!· 
.gos na questão local é um aicto politico que merece o meu respeito. 

O SR. ANTONIO C'A>HLos:. - Partido scindido, na ·Phrase do Sr. Lindolpho 
Collor. 

O SR. BAPTISTA LuzARoo: - O Sr. Lindoapho Collor disse t a rnbem hontem 
que não ha mais nada !no Rio Grande do Sul, como posso argu1nentar com 
serr.elhantes testemunhos? 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI : - o 1que se conclue do que. V. Ex . diz .; 
qoo V . Ex. pôde ter boa s razões que o ennobrecem para agir pela fórma por 
que está agindo, mas não nels obriga a a,cce.i'tar a revolução. 

O SR. GILBEr.TO AMADO: - A r evolução só nos obriga a augmentar a $0· 
lidaziedade com o Gov·erno para combatel-a. ·Não discutimos mais nuances. 
A Republica 1é tudo. ·Eu não dis cuto o menor acto do Governo po.r causa da 
r evolução. 

O .SR. BAPTISTA LuzARDo: - S·r. Presidente, calei-m e e fi.qu ei com o meu 
espirito neste instante em concentração, absorvendo a palavra do. nobre Depu-
tado por Sergipe. F1quei procurando beber todas as sua s palavras para ver 
como um espirito de escol, tal é 0 de S. ;Ex., ao qual todos ·lhe rendem home-
nagem, se deixa 1nclinar pelo . Governo em vez de propender para a Cons-
tituição . 

o SR. ANTONIO' CkRLOS: - E' o inverso. 
O SR. BAPTISTA L uzARDo:· ~ Veja V . Ex. c0<m{J para servk o Governo es-

quece c'ompletamente o nobre lDeputaido por Sergipe os vrincipios constitu-
cionaes. 1 

O SR. JoÃo SANTo~ : - O Governo é a Retmblica. 
O SR. BAPTISTA rr:.iqzARDo: - Mas a Republica tem uma Constituição que 

deve ser rigorosament<r cu mprida peJo Governo. E é de lamentar q ue S. Ex . 
se colloque ao lado de um Governo que não cumpre a lei •e 1quie eistiá fóra da 
Constituição. (Não appiadOs). 

O Pres.idente Bernardes, no seu discurso ·do Cattete, proCiamou bem a lto 
que a ordem está ·aicizi1a de todas as leis! Como si fóra da lei, if'.óra do justo 
cumprimento da Constituição possa haver ardem! 

O .SR . C'.11.MlLLO 'PR,\.TEs: - Palav·ras, palavras, palavras . 
O SR. BAPTISTA Lu:zARDo:· - Ainda bem .que 0 nobre Deputa.do por Minas 

GerBJes diz .que tudo is~o são palavras e mais valavras. 
o SR. CAMILLO P~ATES: ~ Não disse assim . VV. EEx. vivem a debla-

terar . Apontem um facto contra o Governo, e comprovem-no . 
O SR. BAPTISTA L UzARDo: - Vou terminar, Sr . PTesidente, mas não elevo 

deixar a tribuna sem accentuar certo· ponto, e devo fazel-o, com todo o meu 
e111thus iasmo, coma brp.sileiro, como .patriota, como homem que se preza de 
deseja r que a lei em s eu paiz seja cumprida rigorosamenw. 

o SR. ARMAND(} BpRLAMAQUIS - !Conselhos PM'a os revoltosos. 
O SR. B .'J'TISTA L p zARDo: - Para Tevolto1soi;r diz V. ·Ex. 
O .Sn. ARMANDO B ]JRLAMAQUI: - O Conselho é para que os r ovohwiol'1arios 

entrem no caminho ·dq, Constituição, pois só dentro da Constituição é que se 
vive com -o-rdem e se defendem principios. 

o SR. BAPTISTA LUZARDCC - Apello ;para a Camara, para o paiz inte il'O. 
L evamos 35 aJnnos a 1combater a Constituição poUtica do Rio Grande do Sul, 
en tretanto os nossos appelos munca, 1'o·ram ouvidos . 

o SR. ANTONIO CJ\RWS : - A co1nstirt:uição '<'lo Rio Gr a nde do Sul n ão ê 
incons titucional. O nc~so r egimen estabel ece os recursos pa r a todos os casos. 
Essa questão de inconstitucionalildade <fol por vezes levad11. ao Supremo Tri-
hu !1 a l e e !le não julgqu dessa fórma. 
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O SR. BAPTISTA LuzARDo : - Sr. Presidente, (come i l tempo t' h a nii~tato ! )', 
é este hoje o novo m odo de pensar do ·illustre Zead.er da maioria, quando ainda 
ha bem poucos dias pensavci S . Ex. de modo contrario, e sou ftY.rçado· a re- · 
cordar >0 episodio pela necessidade de immedia tamente contradic.tal-o. Agora . 
por.ém, as circumstancias levam S .Ex . a proclam ar, com a sua autoridade, 
que a Constituição d() R i0 Grande do Sul está de accordo com o Pacto de 24 
de Fevereiro de 18.91. Qual foi entretanto, a attitude de S . Ex. na reunião 
da l;lancada, reunião para a qual o convidamos, em começo de Julho ? 

o SR. ANTONIO CARLos : - E stabeleci ia differença q u e VGU dair; a Co!llS-
tituiçiio . do Rio Grande do Sul, deant e da Ccmstituição. Federal, nãa é des-
l;larrnonica. Os pr>0oossos politicos do Rio Grande d>0 Sul t êm merecido. por 
vezes, minha reprovação . 

O SR. JoÃo SANTos: - Seja a Constitulção do Rio Grande i·ncO'nstitucio-
n11l, que c ulpa tem disso o Sr . P•residente da I«lpu'blica? 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - .Respondo ao nobre D eputado: têm culpa to-
dos o·s preskl:em.t e,s da RepubUca, inclus.ive 0 aictua l po'I'qu,e nunca cump:rim.m 
a Lei Magna. E squeceram-se sempre de que a Constituiçã0 riügrandfmse 
aberra das Tiormas e:;tatuidas Tia carta constitucional de 24 de Fevereiro de· 
1891. Não viam as irregularidades reclamadas tantaa vezes porque não 
queriam. 

O SR. LINDOLPlt.o PEsSõA: - Não era das att ribuiÇões de SS. EEx . 
O SR. BAPTISTA LUZARDo: .- Mas o Congr esso, quando n ão fosse o Poder· 

Executivo, po·r que nãÓ tomava essa deliberação.? 
O SR . JoÃo SANTOS: - V. Ex . t em tido ·no !Parlamento correligionarios· 

distinctos: - por .que n ão apresenta ram projecto n esse sentido? 
O SR . ·BAPTISTA LuzAll.Do: - Gostaria que o nobre Deputado declinasse o 

nome ·do Deputado q u e estando aqui n ão cumpriu o seu dever. 
O SR. JoÃo SANTOS: - Lembro a V. Ex. o seguinte: Era Deputado em 

1906, e o espirito ·Sdntil.lante de Pedro MC\acyr apresentou um projecto para-
que o P r eside1J1t e da Republica, depois da resolução do Congresso, revogasse 
dispositivos da Constituição riograndense, infringentes da Constituição de 24· 
de Fevereiro de 1891. Ora, V. Ex. comprehende q ue n ã 0, era possivel ao Co'Il -
gress0 fa7,el-o . Aquelle representante da Nação errou, e e rrou techn icam ente 
formulando essa ,propo~ta . . Devia pedi.r ·que a utorizassemos o PresidE"!l te da 
RepubJi.ca a mandar convocar uma Constituinte local pat·a o efreHo daauella 
refo!l'ma. 

o SR . LINDOLPHjo IPESSÔA: -- Era a intervenção. 
O SR. BAPTISTA L UZARDo: - O assumpto foi debatido e, depois do projecto 

e de consulta do Deputado Amtunes Ma ciel ao Sr. João Luiz Alves, foi de-
clarado constitucic,n a l. 

O •SR. ARTB/uR iOAEJTANo: -E provocou a revol'ução . 
O SR. JoÃo SANTOS: - Mas isso é questão passada . A verdade é <'.J.Ue o 

Sr. Arthur J3ernarides empregou todos os esforços p a r a . dar satisfação, aos 
direitos da opposição riograndense . .(Apoiados). 

o SR. ANTONIO CARLOS: - E o conseguiu. 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Não ccmtesto. Costumo fazer .iustiça aos m eus 

proprios adversa rios . O ·Sr. Arthur B ernardes foi inrnntestavelmente o unico 
pre~idente dos que tem possuido a Republica q ue voltou ~mas vistas pani a 
Constituição do Rio Gramde do Sul. 

O Sn . JoÃo SANros: - E' do jus tiça r econhecer. 
O SR . BAPTIS'rA LuzARDo: - Não nego, não costumo nep1r ao maior arJ -

ver~ario o que lhe devo. Faço justiça, proclamo-a bem alto. F ez-se a ref orma 
em consequen·cia do Pacto el o Peclrns Altns e mediante 0 m esmo compromet-
temo-nos a clepõr as armas; tanto .ae u m laà0 como de outro assumimos com-
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.promis.sos formaes para, depois disso irmos cuidar de nossas vidas pacifi-
-cam.ente n o.s labores .quotidianos. Mas, Sr. Presidente, o que se observou 
.p.osteriormente !foi o se·guinte: assim que o Go<v.emo Federal retirou os seus 
fiscaes os nCJ.!3sos grandes homens tiveram que immigrar, os principaes res-
ponsaveis pelo partid-o, os chefes da revolução <tiveram de pro1curar respeito 
ás suais vidas nas Republicas vizinhas porque nem siquer esse direito lhes foi 
concedido, tão grandes foram as perseguições havidas no Rio Grande do Sul. 

O SR. JoÃo SANTOS: - E' Injusta, portamto, a ·oppomçãio a-o· S.r. Arthur 
Bernardes. 

O SR . LINDÓLPEio PmssôA: - Aliás, S . Ex. confessa que não estão contra 
C• Sr. \Presidente da Republlca. 

O SR. GILBERTO AMADO: - A attitude do nobre Deputaido é a seguinte: 
'acha que deve atacar o Sr. Presidente da Rtpublica porque o 81'. p .resident e 
da Republica não ~te.ca .o Sr. Borges de Medeiros. 

O SR. SI:Mõms FtLEJo: -- E a gratidão pelos serviços prestados anterior-
mente? Dou .este aparte <:.O';n um pouco de r·eceto po.l'que não gosto de pro-
vo·ca.r uma carga de cavaillaria. (Riso). 

o SR. BAPTISTA LUZARDO: - Não tenha V. ·Ex. Tecelo. Mas, quanto a. 
-<'..arga de cavalilaria <levo declarar a V. E x. que, durante a revoluçao, quan-
do foi preciso dal-a, ~ámais fiquei na rectaguarda. 

O SR. SIMÕES FILEIO: - Reoeiaria mesmo um entrevero. 
O SR. BAPTISTA LUZAR!lo: - Enh'ei em muitos entrevero11. O Sr. Flor es 

da Cunha, meu illustre adversarw, poderá informar a V . Ex. como f-01 o de 
·carajazlnho. 1 

Emfim Sr. Presidente, vou termina r . Longa foi esta. minha oração. E' 
que não podia ·deixar de acc•mtuar, com a responsabillda'le do meu m andato 
que o projacto em <'!oebf!-t<i se assemta no arrocho na compressão dire<:.ta e uni-
pessoal do Executivo co•ntra as das.ses armadas, nive1ando os officiaes de ter-
ra e mar a um ·beleguim facilmenle submisso ás miserias das perseguições 
neutro de. uma assaz insuff!cientem ente pruvaaa "carencia de virtudes mili-
tares e navaes". O ;projecto é o maior a ttentado jámais planejado contra ..:> 
Exercito e Armada, o Exercito e a Armada que irmanados mantiveram no 
Imperio a untdade da :Patrla e apôs !1zeram a Republica e que, Instituições 
r,or excellencia nobres qu., são devem ser respeitadas e não postas ao dispôr 
de podefo.s eventuaes. O p:rojecto transforma os militrures de terra P. m ur, 
de officiaies o()(}tn g1ar11mitiais dentro da Corn;tituiçã>0 em verdaJdJeiros creaJos 

«le servir, facilmente dispensa veis á vontade do seu patrao. 
Protesto Sr. Pre~idente, em nome d as tradições do Brasil cont.ra tão 

attentatorias intençõei; da Oamara; protesto ainda pelo caracter e pelo sen tl -
me.nto dos que vestem a farda do soldado e do marinheiro ·brasi1e1ros gente 
que <levemos amar e não desprezar. Mas, estou .convencido de que este p ro-
jecto não passará, e não passará porque acima de nossa vontaide está a da Na-

-ção bra!'lile.\ra .que pre~a os .que a defendem e a .querem .grrunde, fel•iz, honesta, 
forte. un.ida e cada vez crescendo mais no c-oncelito <la America . (Muito bem; 
.niu.tto bem. O orador e 'Vtvamen.t e cumvrhnentaão). 

SESSÃ.O DE 10 .DE D EJZEMIBRO 

O Sr. Arthu1· Caetano: - S.r . Presidente, dura:nte os d elY:i tes travados 
neste recinto em uma das ultimas sessões clesta Casa, tive occa.sião de res-
ponder a um aparte- de illu!rtre representante do Estado de S. Paulo sobre 
.assumpto que se re}aicionaiva com a revolução que i.rrom·peu na capital daqu.e!le 
g-rande Estado. 
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Sr. Presidente, antes de entrar na analyse desses .factos. antes de mani-
festar perante a Caim.ara -0 juizo que faço sobre taes acontecimentos, devo 
dizer a V. Ex . que sou um insuspeito para tratar desta materia, ponque me 
ligam a iS . Paulo laços de affecto os mais profundos, e eu tenho pelo seu 
povo a maior admiração e enthusiasmo. 

Casado em S. !Paulo, eu sem;pre· digo •qm; t enho em tudo o meu coração 
dividido üom os ,paulistas. Na imprensa daquelle •Estado, durante cinco annos, 
privei na intimidade ·do illustre r epu.lblico, que ·hoje p reside os destinos daquella 
grande unidade da Federação. Aprecio-Lhe as qualida des e cava~heiro e admi-
ro o seu fino temperamento de es.theta . 

Mas, Sr. Presidente, foi de tal forma o aparte a que me ·relfiro, que me 
sinto na obrigação de voltar ao assumpto. 

rs. Ex. disse •com acrhnonia: "São Paulo foi ensanguentado por gente de 
lá, e que merece as sympa thia s de VlV. :IDEx." E S. ·Ex. declinou, em ipl'i-
meiro logar, o nome do coronel João Francisco Pereira de Souza. Devo dizer 
a V. Ex., Sr. Presidente, que esse politico rio-grandense nunca teve ligações 
de qualquer natureza com o Partido Federalista, e muito pelo contrario, nós 
sempre o <:ombatemos como um dos mais apaixonados e tenazes adv.ersarios 
!IOSilOS. 

Tud.o o presUgio·, todas as honra,s, tódos os postos com 1que o coronel João 
]''ranc!.sco se apresentou na arena da politica, foram galardões do Partido 
Republicano. 

rO SR. LINDOLPHO COLLOR: - Peço licença par.a um ligeiro aparte: não de 
agora; agora é general da revolução com que V. Ex. sympathiza; do nosso 
Partido .foi apenas coronel. Ha, •como se vê, uma .promoção. 

O SR. ARTHUR CAETANO: ~ Quero dizer á Camara que o coronel João 
l!'rancisco, não só pela sua actuação miHtar <:omo politka, mereceu semp:re 
as maiores honras do Partido K!Ue domina a minha terra. 

o SR. LINDOLPHO OOLLOR: - Sempre, até certa épo·ca. 
O SR. ARTlIUR CA.ElTANo: - Quero ler, :Sr. Presidente, um pequeno treoho 

da carta .que a esse politioo rio~grandense didgiu o Sr. Borges de Medeiros, 
<para comprovar •com um documento insop1üsmavel, da maior autoridade, o 
juizo que acabo de emittir. Ness·a canta ddzia o Sr. rsorgeJ de Medekos ao 
coronel JQão Francisco: 

"Tenho, ,pdrém, de confiar-vos investidura importante, q ual a da 
chefia politi.ca dos municipios de Quarahy .e 'Livramento, onde vossa 
influencia .partidaria não so<ffre <:entraste, antes mais se consolidará, 
oom proveitc de nossa causa. 

Além desta investidura de honra, na renovação da Assemibléa 
Estadual caber-vos-<ha um logar, que <es'tou certo illustrareis com a 
vossa coIJ!hecid~ competencia e pei>feita orientação. 

Ninguem mais do que vós digno do cargo de Vice-Presidente do 
Estado, funcção ·para a qual não vos fal1ecem requisitos". 

Vejam os rneus illustradus colle-gas a distincção em que era tido no par-
ti'clo a dversaria o coronel João Francisco. 

O iSR. LINDOLPHO COLWR: - V. ffilx. emprega bem a e~ressão exacta 
era t i do. 

O SR. ARTHUR CAPTANO: - E:Jle m ereceu todos esses apQdos da im,prensa 
Gf.ficial da minha terra depois do rompimento . · 

Quanto ao general I.sidoro Dia s Lopes, digo á Gamara que o Parti<lo Fe-
deraUs ta do meu Estado tem ,por e·ste militar illustre a maiQr <:onsideração. 

o SR. FRANCISCO PEJIXCY!'O : - E' natural. 
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O SR. ARTHUR CA.ElTANO: - E11e .foi nosso companheiro na campanha ar-
mada de J.1893 . Eu, ·pe•ssoalmente, me desvaneço e m& orgulho de ter nascido 
na mesma terra em ,que n asceu esse militar eminente . 

Agora, 1Sr. Pr·esidente, o q u e devo declarar lá Ca:mara é que a revolução 
paulista não podia ser o producto do traballho desses dou:;! politicos. 

Prime iro, o general Isidoro Dias Lopes vivia nesta Capital, qu asi a.n.ony-
mo, a:pezar do seu •grande merito; o cor~nel João Francisco, reduzido á po-
breza, vivia n'OL maior modestia, em um lo.garejo nas immediações da oapital 
de São P a ulo, n ão podendo ter influencia para levantar elementos e fazer 
Q}aquear o governo do Estado mais podero·s o da Fed:eração; assim oomo não 
foram tam'bem elementos do Estado do Rio Grande do Sul ·que se suble-
varam. 

A esse respeito, quero ler á Camara o depoimento do general A'bilio !le 
Noronha, commanda.nte da região militar de S. Paulo, ·quando a:precia a si-
tuação das forças que se enfre ntara:m no primeiro dia da revoluçiio. 

Faz o general uma descripção da Força P ublica de ISão P'auJ.o, essa força 
qu e teve durante annos a instrucção de uma missão •franceza e que era con-
siderada como a mais disci.plinada e perfeita de todos 08 tElstados da Riepulbli-
ca e accrescenta: 

"Assim explicada qual era a situação da Força PubHca na m,.-
·nhã do dia 5 de julho diremos .que os r evol tosos Jogo ao iniciarem o 
movimento tiver:a:m ao seü lado: todo o regimento de cavallaria com 
um effectivo lavaliado em 500 ·homens; mais de metade das praças 
do 2° •grupo 1e artilharia .pesada, com caserna em Quitaúna em nu-
mero ap.proximado de g.o praças sob as ordens do ·1° tenente Custodio 
de Oliveira, q11e arrastou .comsigo perto de l ffú .homens do 41° regimen-
to de infantaria, tambem com q uartel · em Quitaú na e 'que, ao que 
consta, estavam in~ciando exercicios de campanha ; 8·0 praças do 4° 
batalhã o de caçadores, sob o commando do 2° tenente Asdrubal Gayer 
d e Azevedo e no ;rnaximo 200 •praços entre aquellas· do Cor.IJo Escola 
e 1° e 2° /batalhões da Força Publica, que Jogo no inicio adJheriram â 
revolta. Ao todo o·s amotinados teriam 195 0 a i.o.oo combatentes. 

'"Por outro la.ido, o G overno de S. P a ulo contava com ~ Corpo 
ele Bombeiros, c ujo effectivo anc1ava em 300 homens; ·com a Guarda 
Civica que, pela impossibilida:de de se apresentarem todas, era ava-
liada em 500 :praças; com mo homens do 4° 'batalhão de .caçadores, 
sob as ordens do capitão Paiva Sampaio e com elementos reunic1o3' 
aos demais ·batalhões da Força Pwb.Jica, estimados e m 1001 a :L50 110-
mens. Tinha , pois, o Governo ao seu lado, mais ou menos, t ambem 
de 900 a 1. 000 h omens aptos para .qualq uer emergencias . 

A situação entre r·evoltosos e legaJistas se conservou equilibrai/.:., 
quanto ao numera de combatentes, atê ao ca:hir da noite de 6, qua ndo 
o m a jor CabI'al Velho, do 16º regimento de infantaria, conseguiu pa3-
sa.r .para o lado dos rebeldes e comsi-go quasi toc1a essa unidade e urna 
companhia do 15° regimento de infantaria, tudo avaliado no maximo 
de 400 praça&, ·Pois, é sabido .que os effectivos das unidade'S do E xer .. 
cito neste Estado estavam reduzidos, devtdo a os habeas-corinis con-
cell!dos pel'o juiz .federal. 

Mas, por s ua vez, na m anhã do dia 7 de julho, o governo de 
S. Paulo tinha recebido como reforço : o 3° gru p.o de artilharia dB 
costa ·Com Uflla ·bateria Krupp 7•5, tão Jento, sOb o commando do 
major J3ac.ker; um co·ntingente de Marinha com .perto de 300 m ari -
nheiros e uma secção de canhõ'es .Armstrong 76; o 2° regimento de 
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cavallaria divisionaria com 200 <homens e alguns destacaanentO"s da 
Força Publica, vindos do interior do Estado. 

iPortanto, .quer no dia 5, inicio da revolta, quer no dia 6, 'l e 
mesmo no dia 18 de julho, os .r evoltosos não .tiruha superioridade nu-
merica tão grande que pudesse impedir qua lquer golpe feliz, uma vez 
tentado pelas ;forcas legaes. Ao contrario : os r ebeldes sentiam-se 
aJba:tidos e na noite de ·8 para 9 planejavam a fuga, com.o atrás Já 
e:x;p!ioâ.mos" . 

Ora, ,Sr. Presidente, como diz o genera l AiJJ11io de Noronha, no dia 8 para 
9 de julho, os r evo.Jucionarios preparavam-se .para a:ba ndonar a: caipital de 
::1 . Paulo . Aqui está o seu depoimento: 

"O c.oronel Paulo de Oliveira indo a tê o Quartel da Luz, ahi foi. 
scientifi.cado ·pelo major !Miguel Costa de que 600 praças haviam 
desertado na noite de 8 para ,9 e, interpella ndo-lhe o que eUe devia 
fazer, visto não en contrar mais o .general Isidoro, aconselhou o co-
ronel Paulo que fizesse o ·que entendesse, agradec.:inuo-lhe os rele-
vantes serviços iprestados á revolta, infelizmente outra vez f racassa-
da, pois que nada mais res tava esperar . 

Era j~ 9 horas da manhã, quando -0s coroneis Paulo de Oliveira 
e .João Frand·sco e m ais ns m ajores Migue] Costa e Mendes Teixeira 
se .preparavam para a fuga, :quando um solda do u e cavallaria entr<t 
em disparada e entrega uma communicação firmada pelo capitão iEs-
tillac Leal, ·corruma nda nte das forças r eb eldes, q ue agia no centro da 
cidade, dizendo que o Governo e ais forças legaes, haviam se retir ado 
da capital, ac.haindo-se o Palacio Presidencial e dos Campos Elysios 
abandonados " . 

Eram esses os pontos dos documentos que aipparecem soil:;re a re'Volta, 
'que me autorizaram a declarar ao re.pr.esentante de S . Paulo qu e si o seu 
Governo tinha a bandona do o Estado· á sanha do ·Co'ronel João Francisco, 
cabia-~he P.Xclusiva,me nte a responsaibilidade desse aioto, e s i nã o houve uma 
r eaicção dentro de rS. Paulo foi porque esse Governo .pa r e.ce não ter raize,s 
na opinião publica. 

O SR. tPIREs DO Rio: - Não apoiado . V. Ex. não está ao par dos aconte-
cimentos . A leitura de p elque nos t recho.$' do livro do .general Abilio de Noro-
nha não permitte a formação de um juizo. 

o SR. A,RTHUR CAETANO: - Vamos á discu ssã-0. 
Admitto mesmo, Sr . P:residen te, 'que o Gover no de São P a ulo tivesse du-

vidas sobre a efficaicia da resistencia; mas, nesse caso, devia invoca r o a ntl:J~ 

ceden1;!l historico. 
O •SR. PIRES oo LRJ:o: ~Acima da º 'pinião de V. Ex. e da do general Abi-

lio de Noronha, está a do:s gen eraes Pamplona e do actua.l chefe de Policia. 
Militar do Rio. 

o SR. LINIDOLPHO COLLOR: - E a -0;piniã o de toda a Nação. 
O SR. ARTHUR CAETANO: - Digo q ue S. Ex . de:via invocar o a ntecedente 

hi!:>torico, ponque não ha quem n ão saiba q u e na noite de 14 de novembro de 
1904, n as ruas d esta Cap-ita l, a Escola Militar, revoltaidia pelo prestigio do 
Senador Lauro Sodré, e milita res outros •suhlevados solb o commando do ge-
neral Travassos, m archava m em direcção ao P a lacio do Cattete. Nessa hori;i, 
um general que tinha no Exercito muito mais autoridade do que n esta oc<0a-
sião o general Pamplona, acercou-se d.o Presidente Rodrigues Alv es e lhe 
disse: "Não devemos permanecer aqui; lemlbTo a V. E_x. o alvitre de trans-
portarmos o Governo para ·bordo de um n avio da esquadra e lá prepararmos 
a resistencia.". 
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o conse.LhQ 11. Rodrigues Alv.es, elevado á a ltura dos maiores chefes de 
lilstado, da historia. (m;uiw bem), ·respondeu serenamente ao general: "·Não: 
aqui ê o meu logar" . 

O SR. FRANCISCO !PEIXOTO: - Era um ·caS'o muito ditfferente. 
O SR. ·PIREls DO RIO: - [Res,pon deu admiravelmente. E o Sr. Carlos de 

Campos ·precedeu tambem admiravelmente. Só abandonou -o palacio quando 
os seus s oldados estava m mortos de fome, depois de dias de wna resistencia 
•heroica, extra ordinaria, de incomvaràvel bravu ra , co.ragem e decisão de ani-
mo sereno. 

O SR. ARTHUR CAEJTANO: - Nã,o lha, da, minha pa rte, acrimonia nem ata-
que pessoal ao Presidente de g. Paulo. Egtou analysando os factos t al quai 
·"'..ues apparecem. VV. EExs. responderão meu di'scurso e om documentos . ~ ~ 

,,avras na da valem nesta hora. 
o SR. FRANCISCO il?EJIXOTO: - O general commandante daquella regiã o es-

cava pres&. Nafüc. sabia do que se il)assava . 
O SR. ARTHUR CAETANO: - E' o depoime'Ilto sereno de q u em a compa.nhoi. 

b movimen\to, e do qual se eviderucia mais 'Uma vez que a crupital de S!ã-0 
Paulo, ao contrario do que se podia á pr ime i·ra hora pens·ar, não estava deante 
de um moüm exdusivarnen.te militar. Quem, entretan ito , desmentiu essa ver-
são em primeiro logar? 

O SR. PIREIS oo Rio: - T-odos os faicto•s a desmentem . 
O SR. ARTHUR 10AETANO-: ...- No dia seguinte, em q ue as forças revoltosas 

do general Isidoro a ba,ndonaram a capital. .. 
O SR. HERCULANO IDE 'FRElITAS : - Forças revoltosas, não ,. Bando de sal-

teadores! (Muito bem.) 
Trocwm-se aparteq. 
O SR. ARTIIUR CAErANo: - Vou continuar, dôa a 1quem doer . 
IO SR. FRANCISCO PIDrxOTO : - V. Ex. pôde continuar. Não d6e a ninguen.. 
O .SR. ARTHUR CA,FrANo: - ·Então, preparem, VV. EEx. para .me r es-

ponüe.r. 
o SR. HERCULANO pE FREITAS: - As incre paÇões de V. Ex. não aggridem. 

(Apoiados . ) 

O SR. ARTHUR CAfl'l'ANo: - IPer,gunto: quem deu á Naçãci o t estemunho 
<:!e qmi não foram si'filplesmente soldados r evoltosos ·.1ne se levantavam na 
capita l pauUsta? 

Va~1os aos actos do Governo da 'Republica . 
No dia seguinte, ,por um decreto a cintoso, e ra fechada a Ligo: Naciu-

nalis '.o. de São Paulo . . . 
V. \Ex. sabe, Sr . Prestdente, mie1hor do que eu , que a Liga Nacionalista 

de São Paulo era constituída por elem ento de escol da sociedade paulista. Era 
encarcerado o Sr . Jl,llio de Mesquita, preso o Dr. Macedo Soares, e ;preso~ 

advogados, jornaUstaii . velhos magistrados e até membros do 'Congresso 
estadoal! 

O SR. ADoLPHO HlpRGAMINI: - Entre estes, o .Sr. Raul Cardozo. 
O SR . . FRANCISCO :p>ErxOTo: - Estavam todos na revolução·. 
O SR. ARTHUR CAEil'ANO: - Então, ahi está o depoimento! Não era, por-

tanto, simplesment e uma revolta de quarteis, nem um b ando de saltea-
dores. 

·Fechava~se o "E13tado de São !Paulo", a folha mais a utorizada da demo-
cracia brasileira . Deyemos dizer, S.r . Presidente, que a revolução n ão estava 
só den tro de São Pa1l10 . . No dia 11 de julho, estive na capital 'PauU.sta., e ilt 
nos munie!pios havia quêda de governos . 

O 1SR. HElRCULANO DE FR!llITA.S: - Não h.aJvia m ais do q ue a vanguarda do 
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bando de salteadores, ·Commandados .pelo tenente Cabanas, assolando o ter-
ritorio. 

O SR. ARTHUR CAETANO: - Cani.pinas, que V. Ex. conihece muito ibem, 
Já está sem governo . 

o :SR. HERCULANO DE .FRIEITAS: - Conheço ·todo o Estaido de •São Paulo, mc-
lihor que V . • Ex. e sei que estava ein Campinas um consocio de assalto. Não 
foi uma revolução, foi um assalto ao.s cofres particulares e da Nação. 

O SR. ARTHUR CAETANO: - Tenho pouco tempo, Sr. Presidente, e desejo 
continuar. 

Quando do meu reg.resso de S. Paulo, eu disse ao .Sr. Presidente da !Re-
publica que vinha verdadeiramente impressionado pela fôrma por que a re-
volução se alastrava. 

o SR. HERCULANO DE FREITAS: - E' cla;ro; V . Ex. já se tinha associado 
cam el!a •Para os factos do sul, e estava preparando o terreno .para illudir e 
engambela r o Chefe da 'Naçã-0. 

o SR. ARTHUR OAETANO: - V. E ·Jií. não pôde dizei· isso. A minha impr.es-
são era muito sincera. 

O SR. NEJLSON DE .SENNA: - V. Ex . vinha como r evoluciona.rio na em'bos-
cada, acobertado com as immunidades dn mandato. 

O SR. ARTHUR CAETANO: - V. IEx. tamb€'Ill não tem a utoridaide para fazer 
essa affirma.ção. ·Estou a;qui dando o meu depoimento franco perante o paiz. 

O SR. AooLPHO BERGAMINI: - A maioria não pôde emprestar esses pro-
positos aos Deputados da minoria, que •são tão dignos rquanto os outros que 
teem assento nesta Casa . 

Os SRS. ARMANDO BURLAMAQUI E HERCULANO DE FREITAS: - N ã o se pôde 
emprestar outro proposito. 

o SR. AIJ)oLPHlo BElRGAMINI: - P .rotesto, como Devutadn .. 
O SR. ARMANDo BuRLAMAQur: - Não podemos -ouvir prégar a revolução 

da t ribuna. da Camara . 
O SR. ADoLPH/0 'BERGAMINI: - Fico com o direito de dizer aos membros da 

maiDTia as mesmas liberdades. O orador é coUega meu, e não posso admitti.r 
que a mai-oria lhe faça accusações injustas. 

O .SR. HERcuLANo DEJ FREITAS : - VV. EEx. estão enganados. A maioria 
não se submette ás suas exigencias. 

O SR. ADoLPHO· BERGAMINr: - E a minoria tambem nã.o se submette á.s de 
VV. EEx. (Ha ainda muitos apartes entre os Ers. Baptista Luzarão, Neioon 
~ Senna, Armando BurlatmaqWi, l!'rancisco Peixoto, Herculano cie Freitas e 
Adolpho Beq-g.amuini. O S1•. Presidente reda;ma insistentetmen,te attenção, soa 
os tympa'l'ho·s). 

O 1SR. ARTHUR CAm'ANo: - ISr. Presidente, continuo. 
Na occasião em que eu fallava ao .Sr. !Presidente da Republica, diz·endo-

lhe que o povo paulista. manifesta va sympathias ine quivocas pelo movimento 
revolucionariQ, rS. !Ex. me Tesponde u : "Temos informação de que loegiões de 
pati'liotas ·se .preparam. sob a direcção do '.Dr. Washington Luis" ao que .pon-
derei que o Dr. Wa.shington Luis não pr01:larava legiõe.s, até porque estava 
antipatlhiosadissimo no ·E s tado de S. Paiulo. (Pro·testos oalorosos da b<incada. 
pa.1tlista) . 1 1 

Os ultimas actos do seu govern0 ·e as reações a ,que tinha descido, a.te 
contra elementos politicos da maior evidencia no Estado, 0 haviam toq1ado 
odioso perante uma. grande corrente do pro•pri0 Partido Repu'blicano. 

O SR. JoÃo DEJ FARIA: - Não ha tai1; e11e de-ixou 0 governo coberto dos 
applaus os do Estado de IS. Paulo; todo o mundo foi felicitai-o. 
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o SR. ARTHiUR \CAETANO: - Na propria bancada paulista, V. E:it. t erá 
quem lhe füga si estou ou não .com a verdade. 

O •S•R. J~o DE FARIA: - Não t erei. .(Apoiados da bancada paii!ista). 
O SR . FRANcrsco PmrxoTo : - E a prova ê •qu e não appar·eceu quem con-

firmasse o que diz o orador. 
O SR. ARTH(ua CAETANO: - Tambem não appareceu quem contestasse f·or-

malmente. 
O SR. FRANcrsco PEIXOTO: - Como, si a bancaida acaba de conte!>tar"!! 
O ·SR. PEDRo CoSTA: - Toda a população de S. íPaulo esteve ao lado do 

prestdente, todos os elementos políticos f.oram prestar solidariedade a S. Ex. 
O SR. 'SALLES JUNIOR: - A-hi está: ê um depoimento insuspeito . 
O SR. ÁR'l'BIUR CAlln'ANo: - Havia, repito, essa corrente de anti"pathia para 

com o Dr. Washington .Luis, cor.rente que continua a existtt. 
O SR. Coo.AR VERGUEmo.: - Na opinião de V. 'Ex., .que defende Os bandido~ 

que ataicaram a dynamlte a Delegacia Fiscal do Thesouro em S. Paulo e rou-
bara m o que Já estava. 

o SR. ZOROAS'J.'RO ALVARENOA: - :Ser·ia curioso que a OfJinião de s. P aulo 
fosse melhor traduzida pelo ora<io·r do que pelo'S representantes do Estado. 
(Apoiados). 

O ·SR. ARTHtuR CAllTI'ANo: - Sr. Pl'esi<lente, lastimo que as inte rrupções não 
me deixassem terminar esta plimeira parte <lo meu discurso, em que queri11 
responder ao illustre representam.te de S. Pau"o . 

Com r ef-erencia a essas Jegi<IBs, quero lêr rã. Camara uma co·rrespondencia. 
espf;cia l de S . Paulo, >pp-ra o JO~·na.l ào Oomnnercio, após a retirada das força~ 
revolucionarias: 

"Resolveu-\le a organização de uma briga(!a composta de tre~ 
batalhões patriotices. Organiza.a.os esses batalhões, constituiu-se a 
brigada sob o commaindo do Senador· Atai1iba Leonel. 

Esses batalhões se c•hamaram: "Fernando Prestes", "Washin-
gton Luis" e "Atafülba •Leonel". O ibata1hão Julio PI'estes, que de-
via completar a briga,da , ficou em via de organização; - e estava 
.sendo or.ganiz!!.jio, quando a mooança dos acontecimentos na capital 
paulista dispensou o seu concurso). 

A brigaida que obedecia ao comm<lfildo do <Senador Ataliba Leonet 
(quE' desde então passei:. ã seJ' ""''general", como os generaes das re-
voluções gauchas) r ecebeu instrucção militar do coronel do Exe.rclto, 
Sr. Franco Ferreira, que o Governo Federal m andou do Riu para 
agir nessa zonµ, de S . Paulo - nesse e em outros sei-viços militares 
que fossem utei.s á legalidade . 

Entrementes, o Presidente do iParainá, ili. Mu:nh:oz da Rocha, 
ma ndava para Itapetininga 500 fuzis e 100 . 000 cartuchos. 

-Organizad<1- t ecihnicamente ,pe1o Coronel Fra'Ilco lF'erre1ra, a bri-
gada fieou s oq º' commando do agora general Atali1Ja Leonel. 

E ssas forç:as ti'Ilham um effectivo superior a 1 . 000 homens 
todos bem armados e bem municiados - deHa fazendo parte, me• 
<licos, advoga.a.os e a,gdcuJtores . 

Foi e.ntão .c+ue o Dr. Washlngton Luís, com t oda a solemnidade, 
na >presença do ·coronel Franco 'Ferre.ira, dos chefes da reacção e de 
numerosas p e&soas - col>locou symbolicamente no S.enador Ata!iba 
L eonel , .que ei;;tava d'ardadOI, umas estrellas de "general". Era sim-
p~esmente urna ceremonia mvica - e e~sa méra formali<lade, nas 
circum.ste.ncias em que se deu, encheu· de enthuslasmo, os legiona.-
Tios da 1reaicç;fi,o." 

Ora , ·essas forças patriotlcas não sei que feitos ins·creveram em suas fés 



- 389---.., 

de ·officio, e a scena do estrellejamento do peito do Senado1• Ataliba Leo·ne'i 
.com as insJgnias de general .. . 

O Sn. J ·oÃo DE FARIA; - Que merece, Pelo. .seu valor. (Apoiados) . 
O SR. ARTE/UR CAETANo: - ... foi uma passagem de opereta . (Mititus não 

avoiados ). 
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - o Sr . Senaidor Ataliba ·Leonel não se pres-

taria a uma passagem de opereta. (Apºiaitos; muito bem). 
O SR. CESAR VERGUEIRo : - EJ posso ga1·antir ao orador que as legiões en-

tra.raro em combate . 
O SR. ARTHIUJR CAETANO : - Trago aqui outros telegrammas e noitas ... 
o ·SR. NICANOR (NASCIMENTO: - E v. Ex. não viu que os revoltosos che-

garam ao Rio de J·aneiro, oom 1I sh'l:oro á f.rent e? . . . Como, então, essas legiõe-
teria.m combatido e venicido? .. . 

O SR . ARTHUR ICAEl'ANo : - O que füg0 é que essas legiões nada fizeram. 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Neste ponto 'discordo: fizeram a lguma cou-

sa, porque receberam grossas maquias do T.hesour·o Federal. 
O SR. ARTHUR CAETANO: - Agora, o que .e.Jlas fizeram? T~mho uma cor-

rnspondencia n arra ndo, QS facto·s ·que na ólinha da Sorocabana, muito á ·recta-
guarda das forças que combatiam, levantaram grande .,:x: tensãc, de, trilho~ 

praticaram violencias excusadas, destruindo pontilhões da estrada de ferro . .. 
o SR. JOÃO DE FARIA : - Os rBvoltosos, não? 
o SR. ARTHUR CAETANO: - Esses batalhões paitrioticos. 
O SR. JoÃ0 DEl FARIA: . - Os revo1Jtosos é que iam f u gi'ndo destruind'o a::. 

linhas. 
O SR. ARTHUR CAETANo: - Quanto aos revoltosos não ponho duvida; ma~ 

estou dizendo q ue tenho a narração dessas violencias excu sadas, commettidas 
pelos batalhões patrioticos, do, Sr. Ata1i'ba Leonel . 

O SR. JoÃo DEJ FARIA: - Seriam medidas necessarias para impedir a fuga 
dos revoltos:0s por Itapu~·a . 

O SR. ARTHUR CAETANO: - Cumpriram, neste ponto, o que dizia o D1• 
Washington Luis, q u e ruchava necessario lfazer a guerrilha, destruindo tele · 
graphos, linhas f erreas, etc. 

O SR. JoÃo DE FARIA: - V. Ex. o que se sentiram foi que as providencias 
adequadas impedissem .qu e os revoltosos chegassem mais depressa ao Rio 
Grande do Sul para a juda i-os . 

OS R. ARTHUR CAE'l'ANo: ~ Não t inha mas, nessa hora ligação rulguma com 
os revolucionarias d e 18. Paulo . 

o SR. J'<OÃO DE FARIA: - A historia o d irá. . 
O SR . ARTHUR !CAETANO: - V . Ex. vae prestar attenção e fica.rã. com o di-

reito de me contestar. ) 
Queria dizer .que um daquelles que fora m encarcerados, o Sr. J·osé Carlos 

d& Macedo Soares, a .q·uem o Governo. a;chou necessario .privar de sua !Lberdade 
por 10<ngo telillpo, ainda a.gora, quando se dirigia .para a sua terra natal, .quan. 
do ia r ecebe·r a manifestação mais extraordinaria, ·que talvez, S. Paulo tenh:; 
re>tlizado 111os ultimas annos, foi victim.a de uma coacçâo ext·ensiva aos seus 
amigos . 

Ten ho aqui os jornae8 trazendo o con'V'ite diri•g ido ao povo de S. Paulo 
e lambem n arrando as homenagens que °' ·comme·rclo daquena p.raça 6 da, 
de Santos, prepara'Vam ao emerito brasHeiro. 

O >SR. JoÃo 'DE FARIA: - V. Ex:. deve ler t ambem o boletim que os repu · 
Piicanos publicaram . 

o SR. ARTHUR CAETANO : - Chegarei lã.. 
Eis o convite: 
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RECEPÇ.ÃO DO DR .. JOSE' CARLOS DE MA.CEI>() SOARE:> 

"Em reunião hontem realiZJada, a Asso!ciação Comrrnercial de São 
Paulo deliberou fazer-se representar pela sua directoria e conselho 
consultivo no desembarque ~ seu Presidente, Dr. J o1sé Carlos de Ma-
ce<lo Soar"ª• qut regressa. aman.hà de. R1~. vla Sa?lto.s . 

Deliberou ainda a Associação Commercial considerar dia de gala 
o de amanhã, ·em homenagem ao seu presidente , não abTindo e em-
ba11cleir-«do a. s u i.. ::1êc1e .,oclM. 

O D.r. José Carlos de Macedo Soares embairca:ná hoje á noite, 
no ruo, chegando a 1Santos amanhã, ás onze ho:ra.s, a -bordo do .Avon, 
e em S. Paulo, áJs '17 horas. 

Desta capital partirá amanhã á s nove horas, um trem especial, 
que coIJJduzirá a commissão de estudantes, promoto-ra da receipçào1 
a direoto:ria e o conselho consultilvo da Associação CommerciaJ de 
S. Paulo, a directoria da Bolsa de Me:rcadoria;s, .Associação dos Ban-
cos de 1S. Paulo, Camara Portugueza de Com,mercio, da AJSsociaçào 
Commercial dos Varejistas, da CamaJra Iteliana <le Commercio, Cen-
tro dos Irrdustriaes de Fiação e T·ecelmgem, Centro do Commercio e 
Industria dê Maideh'as, Associação dos Ind ustriaes e Com,merciantes 
Grrui:>hicas, Asso·ciação dos Im>portado.Des e Industriaes de Automovets 
e Accessorios, .A!ssociação dos Tuldus.triaes Meta llurgicos, União aae 
Firmas Teuto-Brasilei.ras, Camara de Commercio Britannica, Camara 
Americana d1 Commercio, Associação dos Pro1J;>:rieta rios de Parlaria.s, 
Al:ISociação fü.>s Funccionarios de Banco~, Asso·ciação Corrunercial c1e 
Campinas, A\lSo.ciação dos Em.pregados no Com,mercio, Centro aoo 
Motoristas, r~~presentantes de classe e varias ipessoas gradas. 

A recepç?.o não terá n enhum caracter politico e revestir-se-lia 
a maior simJj1icidaide1 não havendo n em musica nem discursos . 

Foram tp\~stos á disiposição da commissão cerca de duzentos au, 
tomoveis de .i;iraça, que conduzkão as varias comrrnissõ.es, da Estação 
da Luz á res~dencia do Dr. José de M1acec10 .Soares." 

O 1SR . iSALLES Ju~,noR: - Como consta do 1I>ro.prio convite, a mani'.fustaçilo 
não 'linha caracter pqlitico. Era uma homenagem a um homem que prestáro., 
incontestavelmente, s~-rviços á cidade de S. !Paulo. 

O SR. Lurz GUA\tANA.: - Essa manifestação ao Dr . Macedo SoaTes fu! 
justamente por ter ficado evidenciaido que elle não _era wn revoltos(> . 

() SR. SALLEs JuNroR : - E é o que continuamente V. Ex. vem aff!Jo-
marullo. 

O SR. ART.HUR CAETANO: - Pois b'em, o Go·verno sabia que o Sr. :Macedo 
Soar.;o.s não era revo·)toso . . . 

ú SR. ADoLPHo ~ERGAMINr: - Mas mandou prendei-o a bo;rdo. 
O iSR. ARTHUR C{IBTANo: - . .. e na hora da mani;festação ... 
O SR. CEJSAR V~mrarno: - Manifestação 'que foi r•ecuSaJda r>elo f1to.prlo 

Sr Macedo .soares, ~m telegramma passado a mim' individualmente. 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI : - E apezar disso mandaram ·preilldel-o it 

b~rdo. -
O SR. CESAR VERÇUEIRo: - A-s me<lidas foram justamente part>- evitar a 

ex.pkração :p-olitica, ~'eita contra a vontade do Dr. Ma1eedo 1Soa:i;:e" . 
O SR. ARTHUR ÇAETANo: - .. . os jor,naies de \São. Paulo, com o titul~ 

".Ao Povo" ... 
O !SR. CESAR VEJRGUEIRO: - Era uma resposta aos revoluclonarios enca... 

!Por.a.dos, 1que não teem coragem >para se manifestar. V . Ex. ta.lvez seja um 
revolucionaTio não encapota/do: os <le S. Paulo eram •encapotados. 



- 391 

O .SR . .SALLElS JUNIOR: - O Governo não (permittiu a realização deste 
mec1ting. 

O 1SR. ARTHUR !CAETANO: - ~is o .boletim com os nomes dos seus s1-
gnatarlos! 

AO POVO 

"A Commissão a.baixo. assigna<la, ·a bem da -0rdem, <la tranqui:Ji-
dade e tla normalização da vida desta cidade, que tem sido assegu-
ra.dá pela acção abnegada do Gaverno do Esta<lo, vem convidar o 
povo de 1S. Paulo para um meeting em rpr61 da legaHdaJàe, a rea.lizar -
se na proxima segu!llda-ifeira, ás 17 horas, em !frente á Estaçae> 
da Luz. 

S. Paulo, 29 de m.ovemlbro de 1.924 - Luciano Gualberto. -· 
Oarlo8 OyriUo Junior. - Ludgero de Oastro. - Reynaldo Paoheoo 
e Silva. - Affonso de Freitas. -- José Molinara. - J. P. Araujo 
Netto . - Raul H. S. de Magalhães. - A lcides Prestes. - Alvaro 
00111'ipos. - Diogenes Ribeiro de Litma. - Anto.nio Freilre. - Joãu 
Augusto da Silva Lima Filho. - . Miguel Oarmo. - José S. Sam-
paio. - José LucaJs. - Noel Atberto de M,<J;Cedo." 

Esta ·convocação do meeting dos legalistas, na mesma hora em que devla 
ser reoe.bldo o ·be.nemerit-0 brasileiro, não foi mais que um acto de coacçfui.. 
(Não apoiados.) 

O .SR. SALLEls JUNIOR: - V. Ex. não -se esqueça de accrescentar que o 
governo de S . Paulo não consentiu -que se fizesse -0 meeting. 

O SR. ARTHUR CAETANO: - Mas o .governo não impediu que esta con-
vocação fos-se pUlblica.da na primeira J)aJgina do "Coirreio PaJUlista.no", orgão 
official. 

o SR. CESAR VERGUEIRO: - E steja V. Ex. descansado, que o Sr. Ma-
ce\io Soares não se prestará mais a essa explora.ção poliltica que indigna-
mente tem sido feita em torno do seu nome . V. Ex . terá amanhã a prova 
disto. 

O SR. ARTHUR CAETANO: - E' um incidente de .tal importancia que eu 
não queria deixar de consigna:l-o nos Annaes, ·porque aqui vae o meu 
juízo pessoal sobre os acontecimentos . 

Apezar da consideração que consagro ao Presidente de IS . Paulo, nunca 
pude aceitar, que, .na hora em que S. Ex. mandava que •Se bombardeasse, 
que se <les·truisse a Ca:pital <la sua terra (protestos vehenumtes d<t bancada 
paitlista), a população estivesse c um .S .Ex., !Porqu e S. Paulo em hypo-
these alguma queria ver a s ua IC'apital destru1'da. 

O SR. PIRES DO Rio: - Ningue m fallava em destruição- da Capital. 
Tratava-se ap·enas do a:taq ue aos pontos artilhados. 

o SR. CIUS·AR VERGUNIRO: - E antes a destruição de São Paulo, rni:l 
vezes a destr uição de todo o Esta·d'o, do que a -deshonra a que os lad,rões 
e canalhas CJ ueriam submetter São Paulo ! 

O SR. ARTHUR CM!JTANo: - .S. Paulo não podia qu<>rer a sua destru ição; 
queria, sim, o anni·sticio; ,queria a amnistia, para se fazer uma larga 'PO-
litica de pacificação naciona l ... 

O SR. CElSAR VERC!UEIRo: - Politica dominada por -ba.ndidos. 
O :SR. ARTHUR CAETANO: - ... e nessa hora, quem traiduzia a 0111ma o 

do povo de S. Paulo e ra o Dr. Macedo Soares. (M1iito bem; m-uito beni). 
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1SESiSÃO DE •ll lJ)[E DEZ1EMBR.O 

O Sr. Azevedo Lima (sobre a aota): - Sr . Pres]dente, ·na fórma dopou-
co louvavel costume, o meu discurso de hontem sahio censurado. Não 
venho reclamar contra a censura que um dos m embros da Mesa entendeu 
dever ]mpôr á minha oração; venho, 8!penas, em nome da gra.mmatica e do 
estylo que me prezo muito de respeitar, •declara r a V. Ex . que todos os 
attentados á grammatica consignados no meu discurso são consequencias 
da censura, e eu os não posso :JJ€-rfilhu,r. 

Era essa a declaração que .eu tinha a fazer. 

O Sr. Heitor de Souza (1° Secretario): ___, 18'r. IP.residente, é vezo antigo 
do nobre De.putado, .S.r. Azevedo Lima, •queixar-se de suppostos attentados 
da Mesa contra a sua liberdrude de tribuna. r 

O SR. AZEVEDO LIMA: - Agora contra a grammatica . 
O SR. HEITOR DE SouzA: - Queixa-se de frequente S. Ex. da mut ila-

ção de seu s fü.scur.sos e ainda agora é solb a avparencia de arguir erros 
grammart:icaes e eximir-se da responsabilidade delles que o nobre repre-
sentante do Districto Federal vem reclamar contra esses imaginaveis at-
tentados. 

No tocante, Sr . Presidente, ao discurso •hontem proferido nesta Casa 
por S. Ex. houve a.penas por parte da Mesa da Camara o cumprimento 
do dever que lhe im~oo o Regimento de s upprimir e:x;pressões por elle ve-
õadas. 

Foi antes em ab,ediencia s ingela a es.sa injuncção 11egimental do que 
ncJ exercício de um ~ireito, que a Mesa fez retirar daquella vio!e ntissima 
oração os baldões e aipodos que ella continha, desl\zes .que · o mustre re· 
presentante deste Districto não commetteria por certo si não se tivesse 
envolvido . em fórma apaixonada em um caso em que era pessoalmente 
interessado . 

Tra ta-se, Sr. Pr!Jsidente, como V. Ex. sabe e a Camara ·ouviu, de 
expressões inju"dosa~ depaiimeintes e avntanrt:es •de que .S. Ex. ·Se não 
teria utilizado, calma e conscientemente, e só proferidas no arrastamento 
de uma paixão impetuosa . 

Não posso crer •que, deante de louvavel conducta anterior do nobre 
collega, retratando-se de ·injurias contra lfunccionairios iPUblicos, !fosse .8'. E x. 
capaz de usar daquellas expressões, estarudo de animo sereno e caJmo . 

O 'SR. A:m;JVEDo L;rM:A: - '.Pensa V. Ex . ·que tive a in.genuidaJde de re-
clamar contra o acto da Mesa? Quiz apenas resalvar a minha responsabili-
dade, qtle me não cabe, quanrt:o á grammatica . 

O .SR. HEITOR DE !SouzA: - A Mesa limitou-se a supprimir ou substi-
tuir certos vocabulo!j de manifesta significação p ejorativa, injurio,sa, de-
primente e di:ffaimatoria, que a C3Jmaira 0U1Viu ·n:aturalmente entristecida. 

Os 1Llustres membros da minoria da Caimara, cujos nomes ê inutil de-
clinar, ilâ.o t estemunhas de .que a ·Mesa não intervem na .substancia ou na 
fórma de sua,s orações - af! mais incisiva's , desabridas ou violentas - si· 
não quando 1é de mistér eXl])ungil-as de eJ®l!'essões a,nti-regimentaes. 

O !:lR. AooLPHo BJ!lRGA"M1N1 : - Peço Ucença para da;r um aparte: Quanto 
a mim, devo decla rar a V. Ex. que foi supprimido todo um discurso. Por-
tanto, fundo, fórma ~ tudo. 

O SR. HEITOR DE 1SouzA: - O a r.t. 283 do Regimenito., § 3º, é ex1,Jresso. 
r egimental. 
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O SR . ADOIJPHO BEROAMINI: - A Mesa não pôde 'Se arvo·rar em julgadora 
da attitude que o Dep1wtado assume no exer.cicio de seu mandato. 

o SR. HEITOR DEl SOUZA : - o art. 2'83 do Regimento, § 3°, é expresso . 
A Mooa da Caimara tem, pelo Regimento, o dever, não o direito.. de 

impedi!• que se use, neste .recinto, de taes expressões, e de impedir a pu-
blicaçãio de ,quaHquer 0on1cetto deprimente, injurdoso ou simplesmente des.-
cor.tez. 

Isto constítue uma auto-limjtação ... 
O SR. ADOLPHO BERGA.MINI: - O Regimento não dá esta faculdade á 

Mesa. 
O SR. HEITOR DEJ SouzA: - O nobre De'Puta,do habituou-se a contestar 

tudo, de modo que até as cousas mais simples e mais Cllaras, são objectos 
de im1,ugnação ou contestação. 

O SR. A'DoLPHO BElROAMINI: - Não aipoiado . 
O SR. HmToR DE SouzA: - Espero que o nobre Depuitado n ão queira 

attiibuir ao Regimento que vou lêr uma edição rpreparada ad rem. 
O SR. AZEiVEIDo LrMA: - Estamos em uma p.haise de tanta maravilha, 

que isto mesmo não seria para admirar. 
O SR. HEITOR DE SouzA: - O espirito de invenção é sempre da parte 

de VV. EEx. 
Dispõe o art . 283, 3°, do Regimento: "Nenhum Deputado poder·á 

referir-se a collegas, ao Senado, ou qualquer dos seus membros, e, de um 
modo geral, a 1qua.lJquer rep.resentante r.lo Po.der PubUco, em fórnna inju-
riosa, ou descortez". 

O .SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Esse dispositivo não arma a Mesa da 
faculdade de SUIPP·rimir discursos. 

O SR. HEITOR DE SouzA: - O nobre Deputado, que é jurista, dir-me-ha 
onde está no nosso Codigo l:'enal a d~psosição que arma a a u:torida.de .iu-
cliciairia para rea;iressão <los dei1ictos. 

O SR. ADoLPHO BERGAMINr: - Nas leis judiciarias. 
O SR. HElITOR DE SouzA: - Mas, Sr. Presidente, o Regimento nao se 

limita a instituir a .sancção, desi.g:t1ou tambem a competencla dos seus aip-
p!icadores . 

o SR. F'R.ANCIOOO PEIXOTO: -- E' a. ;Mesa. 
O SR. HEJITOR DE SouzA: - Em dous outros ·difl<positivos essa compe-

tencia está expressaida -com clareza meri<liana . 
O .primeiro é o do art . 124, n. 20, em que, enumerando as attribuições 

do Presidente, inclue entre ellas a "ite não permUtV,. a publicação de ex-
pressêío e conceitos veilados pelo Regimento. " 

O segundo, tambem taxativo e in8ophiemavel, ê o do artigo 289 que ê 
as!sm concebido : 

"!Compete ~ 1Mesa ex.pungir 0::1 debates a se·rti'm publicado::1 de 
,toda::; as exir>ressões a ntl-reglmentaes." 

O SR. AzmVEDo LIMA: - 1Sacrirl'icando a á'õrma dos dJ.S'Cursos. 
O SR. HEITOR DE SouzA : - E', Sr. Presidente, uma auto -limitação do 

proprio Parlamento á sua Ji/beridadoe cte expressão, em íl.:Jem do decõro de 
seus debates. 

O SR. NELBON DE .SENNA: - Assim ,sempre se praticou quer !'lo Palar-
mento do Imperio, 'quer -no da Republica. 

O SR. ÀDoLPHo BERGAMINI: - Não apoiado . Os an.naes da Constltulte e 
do Im~r!o desmentem a de'c'laração do no'bre De')YUtado por Minas Gentes . 

O SR. NELSON Dl!l .SENNA: - Mas não estão cheios .de termos soeze,,. 



- 394 -

O .SR. PRESIDENTE: - Attenção. As observações sobre a acta teem ca· 
racter muito limitado. Quem está com a ' palavra é o iSr . Heitor de Souza. 

O SR. HEl'l'OR Dlll SouZA: - A ·questão grammatkail a que alludiu o no-
bre Deputado é mesquinha - se me permitte a Cnmara essa expressão -
e acredito ,que, na roola,maição lfei.ta ~e'}o nolbre ~putado, sô 1Por gracejo a 
ella tivesse al!ludido S. Ex. 

O SR. AzEvEIDo LIMA: - Por gracejo, nao. 
o SR. HEJITOR DE SOUZA: - A Mesa nao dLspurtará, por certo á s. Elt; 

a tiua alta com1Petenc.ia graanmatical nem o m anejo castiço e apr!moraclo da 
língua. 

Reduza-se a cumprir in:fle·xivelmente o seu dever, que é o ae repct-
mlr ""' execeso,, da ài!Jerta.8 oonfota.nài '<.:Omo !rrnpue a lettra. 1nilludivel do 
Regimento, e o fez sem desprimor ou desattenção para qualquer dos lllus· 
tres membros desta Camara. de que é manda t aria . 

En .. u que me cabia dizer em seu nome. (Mui);o bem;· niuito 'bem . ) 
Em seguida, é aip•provada a acta da s0ssã:o a ntea:- io.r . 

O Sr. Wenceslau Escobar: -i Sr . Presidente, vou resgatar uma injusti-
ça que se vem de ha muito fazendo ao m eu Estado natal, e, apôs, aven-
turar algumas consvder ações de ordem geral sobre o momento poli.tico. 

Tenho ouvido dizer, e, aliás, por homens de certa cultura, que de todos 
os Estados o que tem dado m ais incomqiodos, mais trabaJ.ho.s, o que tem 
custado maioa:-es sad:W'iciàs ao Thesouro Nacional, após a procla mação da 
Republica, é o do :Rio Grande do Sul. 

Não discordo dessa p·ro1Posição, porque, eá'fectivam<ente, apôs o novo 
regímen, já tivemos ·P:uas re·voluções, tnão fallando da actua l, que c·ustaram 
o sac1~ficio de milhares de vidas, consideraveis prejuízos materiae·s e cen· 
tenas de mil•hares de contos de réis aos cofres da União . E', pois, um facto 
real, que· ninguem, dii boa ifé, pó.de negâr. Mas., constatar um facto e sem 
indagar as causas ct':µer pesar rto·da a r esponsabilidade dos males por elle 
produzidos sobre o Ejsta,do, é r evelar curteza de raciocinio e nulla phi!oso· 
phia para ajuizar com acerto o•s acontecimen.tos sociaes . 

V amos ver quaes os .motivos quaes as causas ·por que o Rio Grande 
do Sul, a pôs a proc\amação da Republica, tem p esado tanto ao T·hesouro 
Nacional, segundo a O!P'inião de atguns, em .sornma superior aos 600 mil 
contos que nos custou a guerra contra o Paraguay . 

O Rio Grande t10Lmberrn, como todas as unidrudes da Federação, tinha 
direito a que se lhe garantisse insütuições verdade·iramente republicanas, 
á sombra das quaes pudesse viver tranquillo, no u~o e gozo de todas as 
liberda,des pwblica,s. 

Foi, entretanto, o unico Estado que fez ex,cepção a esta regra, ·porque 
a sua lei organica, com aissentlmento da Federação, o entregou, de pulsos 
algemados, á vontai)e discrecionaria e aibsoluta do seu primeiro magis· 
trado; visou mais a \iefesa, de um partido ·do que a constiituição de um povo 
livre; foi mais uma arma contra a influencia do notavel tribuno Gaspar 
da Silveira Martins que a égide de um povo !lvre. 

E ste facto, oriundo de J.he ·atribuírem intuitos restauradores, conjugado 
á n egação das liberqades pol!ticas, antes e apôs a promulgação dessa sui 
generis Constituição, accrescido aLnda de innumeros aitterutados a.s liberda· 
des, aos !bens e ã vip.a dos C(]mpanheiros politicos desse eminente estadista 
do r egímen passado, foi a origem da tremenda e sangrenta revolução de 
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93, que, apôs quasi tres ainnos de duração, terminou pela ipa-0!ficação promo-
vida pelo benemerito e inolvldavel brasileiro Prudente de Moraes. (Muito 
Bem,). 

!Pergunto: quem o ·culpado, quem o res,ponsavel por esta calamidaide? 
o Estado? Não. O responsav·el era quem tinha obri·gação de velar por que 
a lei organica dessa unida!de da Federação não se a,fa.Slta.sse do.s , principios 
constitucionaes do r egi:men :federaitivo. 

E·ssa falta, ortginando uma constituição dictatorial para um povo de 
alma essencialmente derrwcratJ.ca, comprovada por um decennio de lutas 
heroicas em prol da Republica, acostumado aos beneficios da liberdade, fa-
uumente tinha de produzir consequencias il'unes tais, de cuja immediata res-
ponsabHtdade, iperante a Hi1sto1,ia, jámais pode·rá 'fugir º' Go1verno Federail. 

O cuJ.pado, prortanto, pela.s centenas de milhares de c ontos de réis que 
o T·hesouro Nacional foi obrigado a gastar com a revolução :federativa de 
93 não foi o E 'staido : foi a Féderação, que calcuJaclamente il'ec·hou os olhos 
ft lnfracção de sua pro,pria lei organlca. 

Na legi1slatura de 1906 a 190 8, quando, pefa primeira vez, fui Deputado 
á Camara, a presentei um reqµerimento' com o objectlvo de estancar esta 
fonte pere·nne de ma les, isto ê, o estatuto poli1ioo rio 1grandense, pedindo se. 
nomeasse uma commis são, afim de pôl-o em h arman.ia com a Constituição 
da Re·publica . 

No anno seguinte de 19Q.7 o C'onsel!h eiro Francisco Antunes Maciel, 
que ei11tão era meu companheiro de oáncaida, apresentou uma indicação com 
identico fim. O General J?inhelro Machado dominava como o grande e leitor 
da Republica, e pela .paJlavra briJ.hante do actual Ministro da Justiça, Sr. 
Dr. João Luiz Alves, foi comibaitida essa indicação oil'ferecida pelo Conse-
lheiro Maciel, e a ; lCa mara, se não me falha a memoria, rejei.tuu, por unani-
midade, tanto o meu• requerimento formulado em 1906, como a indicação do 
Conselheiro tMáciel, esta!be-lelcendo como norma que a ConstJ.tuição do Rio 
Grande do Sul se afastava dos principias constitucionaes da União. 

Como, ·porém, os pubre.s t eem tambem o seu S. João, quero dize r, 
um lampejo de alegria na perenne combatividade de seu apostolaido, vi o 
mesmo homem que defendeu, com ardor e enthusias.rrw, o organismo consti-
tucional rio-grandense, cuja admiração chegou ao extremo de julgar como 
o ponto mais bello dessa .lei a :sua or.ganizaçã,o. m·ulllidlrnul, a "ceUul~ 
mater" do re.gimen federativo, vi esse m esmo ·homem fazendo par.te como 
um de seus mais bellos •orruamenros do· Governo solb cuja inil'luencia fora m 
refol'mados alguns dos artiigos desse estatuto politico como infringentes do 
regimen constitucional da :Republica. 

Não vejo motívo nenhum de desaire para o .Sr. Dr, João Luiz Alves, 
porque .. . 

O SR. ARTHUR CAE>TANo: - Aliás, S. Ex. ·procedeu de mesma fôrma 
na campa.nha civilista: diàs de!pois de ter atacado o ·hermismc:i, convertia-se 
a essa corrente. 

O SR. WENCESLAU EscoBAR: - .Sô não evolue, acoropain:hando os surtos 
progressivos da experlenda na iiratica dos pr1ncipios da sciencia social, 
aqueHes em quem o amor proprlo ou interesses de out ra qualquer natureza 
podem mais q11e a razão e a jus tiça. 

Qual foi, porém, a consequencia de ter a Camara dos Deputados da-
q.uella ôpoca julgado po·derem os president es de Estado se r eele1ger. conse-
cu:tivament.e ; nomear seus substitutos legaes, isto ê, os v J.ce-presidentes ; 
os chefes do Executivo, simultanea;mente, legislar; su.p1prim1r com a no-
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meação de 1ntendentes· provisorios por tempo indeterminaJdo a autonomia do 
municipio, e:,;,sa autonomia que fez o encanto e a a dmiração do Dr. João 
Luiz Alves'/ 

Qual ~ consequen.cia de ter a ' Camara dos Deputados daquella época 
sustentado todos esses absurdos como constitucionaes? 

O Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros, com applausos de seus 
amigos, que se dizem republicanos, fazer-se presidente perpetuo do Rio 
Grande do Sul, moda que já vão seguindo outras unidades da Federação. 

Entretanto elle v·rofessava doutrina. inteirau:nente ·contrairia em 1907, 
tanto que, em Novembro desse anno, escre·vendo uma carta ao finado Dr. 
Julio de Castilhos, o exaltava por não ter aceito a sua reeleição. 

Vou lêr o toplco dessa missiva, porque desejo fique consignado 11os 
Annaes, para se fazer justiça, a todo tempo, ao Dr. Borges de Medeiros, 
que sem•pre foi contrario á reeleição dos presidentes de Estado. 

O .SR. PRESIDENTE: - Advirto ao .nobre orad·or estar finda a hora do 
expediente. 

o SR. WENCESLAU ESCOBAR: - .Sr. Presi·dente, •peço a V. Ex. a gen-
ti<leza de me reservar a palavra para uma exp.Jicação pessoal. 

o SR. PRESIDENTE: - V. Ex. será attendido. 
o SR. WENCESLAU ESCOBAR: - Muito obrigado. (Muito bem; muito 

bem) . 

O Sr. Wenceslau 
1 
Escobar (para wma explvcaçã,o pessoal) : - Sir. Presi-

dente, tinha eu ficado, ism minha oração, no ponto em que dizia que o Dr. Bor-
g.es de MedBiros, em f 901, professava doutrina inteiramente contraria á re-
eleição dos presiuentes de Estado, tanto que, em Novemibro desse anno, es-
creveu uma carta ao finado Dr. Julio de Castilho, na qual o exrultava p·or1 
n ã o t er a:cceitado sua reeleição. 

Para fazer justiça ao Dr. Borges de Medeiros, ali;ás sempre contrario á 
reeleição dos presitlentes de E stado, vou ler um to·pico dessa carta, afim de 
ficar consigna:do nos Annaes e, a toa.o tempo, se poder fazer juizo perfeito de 
sua coherencia! 

"Depois, a t:ua não r~eleição em 18·9•7, á qual te opipuzeste ror-
ma:lmente contra o vehemente desejo da opinião republicana, consti-
tue um precedente a observar-se religiosamente." 

o SR, ADOLPHO BEJHGAMINI: - E elle observou depois ... 
o SR. WENCESLÁO :ElsCOBAR: - E continú:a: 

"Não infringil-o l)arece ser o que determina o dever pollt!co e 
individual." 

No anno ,seguinte, porém, já -S . Ex. se esquecia de que a não reeleição 
presidencial era um .J;lrecedente que se devia observa'/" r eligiosamente e sa 
submetitia á doce violenci-a de sua primeira reeleição. A segunda n 1Lo se 
seguiu immedlatamente á primeira, porque o Dr. Fernando Abbot, ha pouco 
íallecido, o estorV:ou; mas realizou-se em 19'13 e da'hi por cleante até hojEI, 
mas já com a sancção da jurisIJrudencia poiitica da Oamara dos Srs. Depu-
tados, que julgou constitucional o estatuto politico rio-grandense. 

Com surpreza, poré m, que o estarre;ceu, apezar de chefe omnimodo do 
partido republicano; apeza r de pess0almente presidir a eleir,ão em que era 
o pro.prio candidato, portanto juiz e parte no pleito; apezar de ser o legis-
lador da lei para o el~ger; não c·orrseguiu se reeleger, nos termos dia Con-
::.tituição do Estado; +oi pr.eciso que a Assembllêa estadual o proclamasse 
reeleito, apôs mais de mez de uma manipulação eleitoral em que houve dias 
que trabalharam até 18 alchimistas nesse serviço, a portas fechadas, com 
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absoluta ausencia de fiscaes da opposição. E' certo que meu nolbre collega e . 
conterraneo Getulio Varigas com candida ingenuidade de seraphica beatitude 
affirmou que a op,posição .tinha tido cinco dias de vista sobre o parecur recu-
r,heceJl!do 'º Dr. Borges de ,Medeiros presidente do Estado, mas nã o negou 
Que a apuração da eleição t ivesse corrido sem fiscaJ.ização dos adversarias. 

1Se lembro estes episodios, alegres para o O'fd'icialismo rio -grandense, mas 
tristes para a historia de ,nossa vida repUJbllca na, meu alvo não é p essoal-
mente feri-r o Dr. Borges, mas não é possivel recorda r o scenario poli'\Jico 
destes 30 annos, sem que sua pessoa a:ppareça como figura de relevo . 

Como consequencia de s ua quarta reeleição, rebentou a revoluç:ã o do 
:rnno passa:do, que emibora tenha cubpa, porque se esqu eceu de observar reli-
giosamente a não reeleição, como pensava em 190'1, todavia não é o principal 
culpado; o principal resJ:}onsave:J por .essa desgraça foi a Camara dos Depu-
tadOIS da legislatura de 1.9016 a 1•90•8, que sanc:cionou como constitucional a 
reeleição dos presidentes de Estado . 

Se naiquel1a é.poca tivesse dado agasafüo ao meu r equerimento ou á indi-
cação do consellheiro l!"'rancisco Antunes Maciel, teria fechado a p,orta ás 
reeleições dos presidentes e .governadores· de E stado e não t eria passado pela 
mente do Dr . Borges de Medeiros se reeleger segunda, terceira e quarta vez, 
origem da r evolução do anno transacto. 

Assim, o culpado <p elas ·despezas .que o The~ouro ,Nacional foi obr1ga d0 u. 
fazer com a citada revolução, não foi o Estado: fo i a Camara dos Srs. Depu -
tados daquella é poca, que em seu servilismo ao Senador P.in'heiro Macha'do 
sobrepoz à sua vontad e á 8'qnstituição da R epublica. 

o SR . .ADOLPHO BERGAMINI: - o Dr. Borges d e Medeiros muda de dou-
trina muito facilmente . Era, por exemiplo, a nti-revisionis ta enrangé, e agora, 
ha poucos dias, externa pelo O Paiz, sua o.pinião prõ revisão constituc10nal. 

O SR. WENCESLAO «EscoBAR: - A:gora, nova revolução no Rio GrandE:, nova 
derrama dos dinheiros · iprnblicos .. . 

o Sn. ADOLPHO BERGAMINI: - E de sangue . 
O 1Sn. WENCESLAo ESCOBAR: - ... pa r a alirnen târ essa guerra ing ra ta; 

nova derran1a d e sangue i:rnnão depaupera ndo o orga nismo nacional. 
Vamos ver quem o causante, s i foi por simples dilettantismo éle um cau-

dilhismo irrequieto, para saquear, roubar e assassinar, n a linguagen1 official. 
Já tive occasião de di:z;er, •Sr . Presid ente, dest a trtbuna , que a p az l'ir-

1:1ada com o 13ello do pacto de P eldras Altas, em Dezembro do anno passado, 
não foi leal e s incerame nte cumiprido pelo Governo Fe'deral, desde o alista-
mento eleitoral que precedeu a eleição de 3 de Maio, até, por ultimo, a con-
cessão do estado d e s itio de facto p elo Presidente da Republica ao Dr . Borges 
de Medeiros ... 

0 SiR. ÁDOLPHO BER.GAMINI: 
de I nterior. 

Por m eio de um telegramma do Ministro 

O Sn. WENCEJSLÁO E scoBAR: . . . para perseguir os a dversarios contra 
O$ quaes fosse m a ior a sua amimadvel'são. 

E ' bem de ver que esta s ituação, a1ém de am eaça imminente sobre :'~ 

cabeça dos opposicionistas de m ai.s desta qu e, trazia prod'undo desgosto áquel-
les que se bateram pela candida tura do P residente da R epUJbl!ca, perseguidos 
agora por aquelles que não es•colheram armas para hos tiliza i-a. 

Tão am eaçados e perseguidos se viram que muito·s, afim de não viverem 
humilhados· e go·sarem a lguma tranquillidade, buscar am asylo em terra es-
tranha, emig raram. 

Dando-se a;gora o Jevante militar no Rio Grànde, parte dessa gente, que 
não teve :f.ortaleza de a'llimo )Jara resis tir a esssas perseguições, que era de 
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esperar, fossem transitorias, e que já vinha com a alma acerbada pela ingra-
tidão, alliou-se-lhe na esperança de melhores dias pn.ra sua terra, vergaatada 
ha 30 annos pelo op')Jrobio de uma dictadura. 

Quem o culpado, pois, desta nova revolução? A opposição rio-grandense. 
Não! Estou cançado de dizer e a Camara ca:nçada de saiber, que as opposi-
ções não se r ebellam contra os governos que lhes dão todas as garantia.S .. 
O culpado tfoi .o Presidente da Republica, que fez uma paz pela metade, que 
abandonou seus companheiros de luta para entregal-os ás iras do Dr. Borge~. 

tSe tinha necessidade, se precisava do aux;ilio do dictador, que, justiça 
se lhe faça, irecuando e avançando tem se imposto a todos os governos fe-
deraes, .podia tel-o sam o sacrificio das garantias de liberdade e vida de seus 
amigos. 

O cu,lpado, portanto, dos gastos avultados que estlá o Governo fazendo 
com a r evolução gaucha, e que hão de continuar e quem sabe por quanto 
tempo, ·ê o Presidente da Re')Jublica, por n ã o t er, leal e sinceramente, como 
era de espera r , cumprido o pacto de Pedras Altas. 

lA.' vista. do que levo dito, não l}Yoderoá r estar duv·ida a nenhum espirito, 
que o responsavel pelas centenas de milhares de contos que tem o The-
souro Nacional gasto c om as revoluções do Rio Grande, após a proclamação 
da Republica, ê a Uniãio, que i;:or fraqueza ou conveniencia de politica de 
bastidores, t8m ')Josto á margem a Constituição da Repulblica. 

Esta ê a 1grande verdade; não se culpe o Estado como o causante dessas 
despesas a· que tem sido olbr-igado o Thesouro Nacional; os causantes t eem 
sido os dois poderes fereraes - Executivo e Legislativo, que teem dado toda 
força e apoio a um Esfado fóra do regimen constitucional da Republica . 
. Agora vou passar, Sr. Presidente, a outra ordem de idéas, começando 
I'OT notar que uma da!\ preoccupações aJctuaes do Governo ê, evidentemente, 
anniqui1lar a influenci[L militar enfraiquecer tanto quanto Lhe fôr posSivel o 
Exercito ... 

O SR. NrcANoR NAf>CIMENTo: - Não a>poiado . 
O SR. WENCESLAo J,nsCOBAR: - ... o .que, aliás, é claramente percebido 

por qualquer espírito ~nedianamente atilado. 
O 13-R. NIOANOO NAi,;CIMENTO: - Posso assegurar a V. Ex . que o propo-

sito do Governo ê r0<bpstecer o Exercito, naquillo em que elle reali7.a a sua 
funcção consUtucionaI , 

O 1SR. WEJNCESLÁO 1mscoBAR: - Sob- esse 'pretexto, porém, está indo muito 
além do que devia; estão se .praticando vio1encias, que nã:o se justificam, 
que não podem ser ruppro;va;das por espirito de justiça nem mesmo por ne-
cessida:de absoluta. 

Vou provar a thesj'l que avancei, isto é, que o Governo tem por objecU.vo 
anniquil'ar a irufluencia do Exercito. 

O facto de conseryar o Club Miiltar fechad'o·; a negação systematica de 
amnistia a esses 600· ;iovens da Escola de Guerra, que mais por culpa dos 
seus superiores, do quj'l deiles, foram envolvidos na revolta de 19.22 ... 

O SR. NIOANOR NA!JCIMENTO: - Victim.as de seus surperiores, não do Go· 
verno. 

O ISR. WENCEJSLAo qi:scoBAR: - .. . . a su.p.pres.são do Collegio Militar de 
BaDbacena, a titulo de economia, quando esta é insignificante, porque o corpo 
docente continúia a receber seus vencimentos; esse projecto monstruoso, que 
h a pouco foi dlscutidp na Camara e pelo qual se trata de dar ao Poder 
J:Dxecutivo a faculdade de reformar administrativamente os militares; a prefe· 
i ·encia mainifesta pelo i,tpoio das milicias estaduaes; todos esses factos r evelam 
claramente a intenção de enfraquecer o Exercito, de esmagar sua influencia. 
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o SR. NrcANOR NASCIMIEJNTO: - De dominar a indisciplina, sõ. 
O ·SR. WElNCESILÁO E 'SCOBAR: - Esse ap'Pello ás miHcias esta:duaes, em se 

t ratando do movimento armado· do Rio Grande do Sul, dfl°senha a questão 
sob uma face nova, e que julgo de aigum perigo. Alf[ecta o disposi1tivo con-
s titucionail da união perpetua e indissoruvel dos Estados. 

o SR. NICAINOR NASCIMENTO : - Ao contrario; o nexo é mais forte. 
O !SR. WEJNCESLÃO !ESCOBAR : - Vou mostrar quE' não. 
Em 93, foram sõ o Exercito ,nacional, a Brigakla Policial do Estado e os 

·corpos, a ·que deram a denominação ·de "Patriotas", mas compostos exclu-
sivamente de rio-.grandenses, que combate·raim os revoJ.ucionarios; não houve 
a intervenção Ide milicia~ de Estados, para ajudai-os a combater, para aju-
dai-os a matar. A luta foi de rio-grandenses contra rio-grandenscs. 

O 1SR. NroANOR NASCIMIEJNTO: - Quando a revolução tomou aspecto na-
cional, eu entre outros, fui sold aJdo ;patriota, a bor'do do Andrada, para com-
bater a revoh1ção. 

o ISR. WENCESLÁO !ESCOBAR: - Isso foi a revolta da Armada . 
O !SR. ARTHUR CAE'l'ANo: - No Estado nunca entrou milicia de outro. 
O SR. NrcANOR NASCIMENTO: ·- Si agora essa tropa penetra no Rio Grande 

do Sul, é porque os revolucionarios do Iguasslú foraim explorar o Rio Grande. 
O .SR ARTHUR IOAETANO : - Os revol11cionarios do Iguassú não entraram 

no Rio Grande . 
O SR. NrcANOR NAsc'IM'ElNT'O·: - O tenente Tavora esteve lá. 
O SR. IVENCESLÁO EscoBAR: - Parece 1que, si o •governo conta, como diz, 

com todas a s classes arma das, não havia necesstdade d esse concurso das for-
~as estad uaes . · 

Jâ seguiram para aquella unida\le 'da F ederação forças da s milícias de 
São Paulo, Bahia, Thiinas e, segundo 1r1oticiam os jornaes, estão em caminho 
out ras, do Estado de :Ser.gi·pe, 'Para ajudarem o Exercito e a Brigada .d,ol 
Es tado a debellarem a revolução, anniquilando esses impeni·tentes o;pposicio-
nistas, que teimam num esforço trintenario, vtver á som'bra de instituições 
livres. 

o .SR. NrcANOR NASCIMENTO : - V. Ex. sabe a grande magua com que 
muitos governistas são obrigados a entrar nesse combate, "Pela situação na-
cional. 

O SR. WENCESLÁO ESCOBAR: - Não será para ·duvida r que es~a opposição, 
que ha trinta annos resiste os ri.gores de uma diotaidura, a qual tem mere·· 
cido a1Joio incondicional de todos os governos fe deraes, salvo raros eclip$es, 
não será 'Para duvidar, digo, que, ao fim de alg·um temipo, seja venci'da, 
anniqufü11da, exterminwda, e ·que os r emanescentes desses luta:dores prefiram, 
a viver humilhados e como escraivos em sua .prC)pria Patria, asylar-se, buscar 
abrigo i sombra de bandeiras estrangeiras. 

O que, porém, ificar'á gr::wado na alma rio-grandense, transmittindo-se 
de geraçã,o em geração; na a1ma do povo propriamente dito, dessa massa 
anonyma que em <todos os temvos é a sacrificada ·para gozo dos felioos, será 
a prevenção, a antipatlhia. mesmo o odio contra os Estados personificados por 
essas miJi.cias, que estão, 1por culpa do governo, gerando ou fomentando o 
espirito de vingança, quebrando o .élo do sentimento de unidade naciona'l 
(não apoiados), favorecendo o desejo 'ha tantos annos a limentado pelo 
Sr . B or.ges de Medeiros da separação do E s tado . 

O SR. NrcANOR NASCI;MENTO: - Não 1é :p·roposiito dessas milicias intervi-
rem nas lutas ;partidarias do Rio Grande do .Sul. O que determinou essa 
situação foi a alliança dos nwo1'ucionaJrios do sul oom a revolução militar. 

O SR. WENCFJSLÁO ESCOBAR : - J!á contava com aJpartes da natureza do 
-que acaba de me dar o :nolbre Deputado Mascarenhas, digno membro da 
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bancada governista, protestando c ontra a minha aiffirmação de que o Dr. Bor-
ges de 1Medeiros nutre desejos da separação do Estado. 

Ha fac tos, todaivia, que confirmam plenamente minha proposi~o. 
O nobre Deputado m esmo talvez esteja lembrado de que, ha quatro, dnco 

ou .seis a nnos, esse presi'dente, fanando de uma das sacadas do palacio, em 
resposta ao orador de uma m anifestação que lhe levaram, declarou, textual-
mente, que os proprios limites •gengraphicos do Rio Grande estavam infü.. 
cando a finalida de do seu destino . 

Parece que não ha nada m ais claro; e, si acaso isso não fosse sufti-
ciente para provar e·SSe d esejo, não permit.Uria; no Estado, que um jornal 
ifizesse a propaganda da separação e trouxesse, em seu numero primeiro, o 
·seu retrato em ponto 1grande , como o apostolo dessa ideia! 

O ·SR. LINDOLPHo 'CaLLOR: - E ssa 0propaiganda não envolve a resa;ionsa-
bilida de do chefe do partido. 

O SR .. ARTHUR CAETANO: - Quem ié o d irector ·desse dornal ? Foi inten-
dente eleito de Santa Ma.iria e agora ê coronel de um dos corpos da B'rigalda 
provisoria do Estado. 

O SR. LINDOLPHO CaLLoR: - V. Ex. queira lembrar-se dos discursos p1'0-
feridos na a~semblêa, do E stado a esse respeito. Varias Deputados da maioria 
protestar am vehementemente contra essa pu'blicação. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO: ~ O orador está dando ao !facto uma Inter-
pretação sua. 

O 1SR. WENCEJSLÁO EscoBAR: - Não, senhor; posso até citar textualmente 
esse t-0pico do discursof que foi publicado pelo Maragato. 

O 1SR. LINDOLPHO C9LLOR: - Eu mesmo, na Assemibl•éa dos Representantes, 
protestei vehementemeMte contra essa puiblicação, e invoco o testemunho do 
nobre collega ,presente, O resultado foi esse jornal passar-me uma tremen-
díssima descompostura. 

O ISR. WENC'ESLAO ~SCOBAR: - Acredito no que V. ·Ex . está me dizendo. 
O SR •. LINDOLPHo CoLLOR: - Nào era uma declaração do partido, onde 

m ais a utoridade tinha eu do que esse moço, que era intendente em Santa. 
Maria, e que naturalll{ente, .ten'do ingressado nas nossas fileiras, deixou de 
ser soparatista. 

O SR. ARTHUR CAE'11ANO: - 1Se.mp:re se disse correligionario do Sr. Borges 
de Medeiros. 

O 1SR. WENDESLÁO EiscoBAR: - E como um dos e lementos que mais pode 
intensific:;tr essa prevepção, ê o faJCto de estarem agora sendo obrigados a 
marchar 1Para a linha da cfrente r eser.vfs.tas quasi exclusivamente rto~gra:n

denses, para. se fazerer,n 11natM' em proveito da segu rança e tra nquillo labor 
dos grandes Estados, cpm o duplo e o tri1plo da p-0,pulação do Rio Grainde, e 
que concorrem com quota relaitivarrnente insigni!ficante para preenoh er os 
claros que se abrem an,nualmente nas fileiras do Exercito . 

A oeonsequencia deSi'!a injustiça é, em occasiões de convulsõ.es sociaes como 
2' de agora i10 Rio Gra,.nde do 1Sul, e .pode m1esmo sei-o em temJ)o de g'uertrã 
externa, ·ê serem os fil!hos dos Estrudos mais populosos os mais resguardados-
dos perigos da guerra, quando sobre elles é que devia pesar o maior onus 
da defesa da patria. 

Não r ecrimino os dignos representantes desses Estados, e se ha quem 
mereça recriminações IJ-ãO são ISS . EEx., e sim os Deputados do Rio Grande, 
que teem tomado asseIJ-to nesta. casa desde 1909 em diante, que nunca levan-
taram a voz para defender os seus 1patric!os, os interesses do Estado contr& 
essa clamorosa injusti\)a . 

O,' jSjR<- NrcANOR N ptsCIMENTo: - Mas V. Ex . salbe .que a <:onscrtpção é-
por sorteio de classes, de modo que não ha dis tincção entre os sorteados. 
que . tanto podem ser !!pineiros como rio-1grandenses ou paulistas. 
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D 1SR. BENTO DE MIRANDA: - Mas ha uma percentaigem para cada Es-
tado. 

o :SR. WENCESLÁO EscoBAR: - ,Perfeitamente. E essa percentagem não 
corresponde á população 'Cios Esta!dos, tanto assim que Estados pequenos, 
como o EE1Jlirito Santo, concorrem com mil e tantos homens, quando Minas 
Geraes entra com o mesmo contingente. 

O ISR. NICANOR NASCIMENTO: - V. Ex. refere-se ao caso da população? 
O SR. WENCESLAO EscOBAR: - Sim. Já exipliquei •por que se dá isso, mas 

não deh:a de ser uma injustiça. 
O SR. BENTO DE iV.füRANDA: - O sorteio é feito de accõrdo co'm as unidades 

que estão nas diversas regiões. Metade do Exercito brasileiro está no sul. 
o SR. NICANOR NASCIMElNTO: - E' uma condição de Estado fronteiriço. 
O SR. WENCES!LAo EscoBAR: - E VV. EEx. negam que seja uma in-

justiça os pe·q uenos Estados concorrerem com maior eflfectivo que os granúes? 
E ' o que estou combatendo. 

Por isso digo, 1Sr . Presidente, que recrimino os deputados do Rio Grande 
que tivera..m assento desde 190:9 nesta casa e até agora não Jevantaram a voz 
a faivor de sua terra. 

O SR. BiElRNAR!DES 1SoBRINHo: - V. Ex. tem razão. Todos os Esta;dos de. 
viam concorrer proporcionalmente ás suas ipopulações. Deviam disputar una 
com os outros o direito de servir á patiria. 

O Sia. JoAQUI)\![ DEl 1SALLES : ~ O Rio Grande do Su-1 recebe quasi metade 
das verbas votadas para o Exercito. 

O 1S,R. ARTHUR CAETANO: ·- Naturalmente, ponque lá está a maior parte 
do Exercito. 

O !SR. WENCEJSLAo EscoBAR: - VV. EExs. estão desviando a questão, que 
não é esta, senão a (la proporcionalidade que deve f-ornecer cada Estado, de 
accôrdo com a sua pqpulação. 

o SR. DOMINGOS MASCARENHAS: - E a ![Jresença dessas unidades nos Es-
tados não corresponde á população. 

O SR. WElNCEJSLAo ESCOBAR: - iEssa desaflfeição entre filhos de Estados 
differentes vae ser uma das nocivais consequencias da po!itica errada do Pre-
sidente da Republica, que a meu ver, não terá socego ... 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Não .é deste governo, é do passado. 
O SR. WENCESLAo EScoBAR: - ... durante o temp-o que J.he resta de go-

verno; ha de chegar ao termo do seu quatirie:nni.o lutando sempre contra 
conspirações, ·contra repetidas revoltas, ·Com o pa1z todo em estado de sitio 
com os carceres cheios de cidadãos, desamparado da opinião. E não pôde ser 
de outro modo, porque .. . 

O SR. NICANüR NASCIMENTO: - O mesmo se dizia de Floriano, que estava 
abandonado da CWiniã0 e de toda a gente. Entretanto, é o mais glorioso dos 
'brasi!€iros até hoje . 

O SR. WElNCEJs:LÃo EscoBAR : - ... as violencias vão em um crescendo que 
espanta, i·rritando cada vez mais a opinião publica, e, sobretudo, as c1asses 
armadas, clhegamdo ao. auge, segundo se affirma, de já até ser maltrataido phy-

. sieamente e até esbofeteado na Poll1~ia um offic'ial do Exerc'ito, o capitão 
Costa Leite ... 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Boatos. 
O SR. WENCElSLAo ·EScoBAR: - ... trato que não se dá ao mals info!mo dos 

gatunos, á escoria d-os vagabundots frequentadores Ga.qú,e.lJa casa. 
O SR. JoAQUIM DEl SALLEs: - O que o capitão. !Costa. Leite fez foi um rôlo 

na d€legacia, e para conter um homem que atiraV'a cadeiras sobre os lfunccio-
narios po.Uciaes, talvez seja possivel que €stes tivessem faltado cQro os deve-

. res de amabilidade . 
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o SR. WEJNCESLÁo ESCOBAR: - Não podemos estar fazendo obra só i[Jelo 
que VV. EEx. d izem, interess'ados· em defemder o Governo . 

o SR. NrOANoR NASCIMENTO: - E p or que fazer 'Obra com os boatos? 
o SR. 'WEJNCESLÁO ESCOBAR: - Eu disse "segundo se affirma". 
O .que admira, Sr. 'Presidente, é que o Ministro da Geurra, o. me.irechal 

Set.embrino de Carvalh o, que é o chefe do Exercito, assim como. outros ofifi-
ciaes genera<=s, assistam lmpassiveis, cem :frieza cadaverica, essa ignobil a:f-
:fronta, essa aviltante humilhação, essa degraidação extrema da fal'da do Exer-
cito, o qual e lles pertencem. (Miiito bem) . 

o .SR. DOMINGOS MASCARENHAS: - Si ,Jtão tomou providencia alguma, deve 
V . E x. acreditar que é boa.to falso. 

O SR. WENCESLÁO ESCOBAR : - Não ha duvida que é uma pretenção in-
sensata essa de quererem os semh ores tenentes do Exercito dictar l<=is ao paiz 
(m'1Lito bem), como si a sciencia dos governos livres, que é uma das mais dif-
t!Jceis, 'Pudesse S€r dirigida a .golpes de espaida. Pela ignorancia de uma ju-
ventude pretenciosa. 

1'11as, Sr. iPresiJdente, essa- psycho>log'ia , que se nota no <=spirito publico e 
no proprio E:ie!'cito, é or1unda - fôrçà ·é confessarmos - do desprestigio que 
dia a dia cr<=·sce comtra os governQs da R epubltca ,pela convicção, que já se 
infiltrou na a lma p opular, da desmoralização que lavra em todos ou qua.sl 
todos os r amos do serviço publi'co; pela .convicção <la deshonestidade que avas-
saJa uma grande p.a,rte <las consciencias dos di.recto-r<=s da .p oQiti;ca,s n aiciona;l; 
pela c.onvicçã.o da nulla efftciencia. deste apparelho que dá pelo nome de "Con-
gresso '.Nacion:ü", cuja 1 missão p ar<=ce cada v<=z m ais se reduzir, se limitar á 
cé.ga obediencia ao Ex1=cutivo; pela convicção d·a falta de liberdade politica, 
que va.e pe1os :Estados e pelDls municípios em fóra, convertidos em feitorias 
exploradas por syndicatos poliücos; pela convicção, finalmente, dessa massa 
fabulosa d.e impostos, c+ue esmaga o povo; impostos .federaes, estaduaes, mu-
nicipaes, dos quaes uma grande parte é desbaratada em d espezas improficuas, 
escoam-d ai-se tambem pelas m ãos dos delapidaidores da fortuna publica . 

P rouvera a Deus q u e o honrado Sr. P resident e da R epublica pudesse 
manter a ordem, t ra.nq uillizar a Nação. Mas, penso - e disso estou conven-
cido - que n ão pó.de, e que para se sustentar no governo a t é o fim do seu 
quatriennio terã de entregar o paiz a seu successD!r <=m franco camil!lho de 
bancarrota. 

S. E 'x., que dizia t er recebido 0 paiz em pessimas condições financeiras 
- o que, a,liás, é uma verdaide - terá de pa,ssar ;pelo desgosto, pelo immenso 
dissabor de entregai-o ao seu substituto, t a lv<=z, em peiorns •condições do que 
o recebeu . 

As avultadas despezas, que está fazendo com a sustentação ae u m exerci· 
to em operações de guerra para combater os revoluci:onarios do Paran:l. e 
Rio Gramde do 1Sul, despeza.s que a inda não vieram a pubUc.o, mas que hão de 
ser enormes, ca.da vez mais estão aggravando a nossa rulna . 

O cambio, o expoente dessa lam<=ntavel situação, é o p eior inimigo. (!e seu 
governo, a vanguarda '.da •crise, cujos prodromo.s já se assignalam nos clamo-
ros desvairaidos daqueUes que pensam conjural-a com mais jactos de papel· 
moeda, quand·o 'º effe ito seria inteiram.ent e c ontrario, i gua l ao daquelie que 
quizesse apagar O fogo •CÕm mais lenha,! 

O que nos falta, ,sr . Presidente, nlto é numeraria, porquanto as ·cil.rteira~ 

do s bancos estão cheiãs . 
Ha. poucos ·dias air1da a In spectoria do,s B ancos, a meu pedido, me forne· 

ceu um documento peJo qual se via que em 30· de S etembro as -carteiras dos 
bancos do paiz continham. .cerca de 1300 mil contos, numeraria , a meu ver, 
s ufficiente para attend19r a todas as necessidas do commerci-o e das industrias. 
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E' certo que já decorreram, desse periOJdo atê hoje, dous mezes e meio; 
mais .creio q ue as carteiras dos bancos ainda dispõem de numerar.Lo bastante 
para movimentar todas as transacções indispensaveis á vida das industrias e 
do commercio . 

O que ·nos falia 1I1ão é numerario; o que nos falta, e que multa gente não 
tém coragem de <lizer, é tranq'ui.Jli<lade em todo ,C). paiz, é confianca no Go-
verno, é segurança pelo dia de amanhã, cuja incerteza o estado ·de sitio, n tt 
metade das unida<les da Federação, não cessa de annunciar ao murndo que a 
Republica está em ;pengo. 

O .SR. !PIRES Do R:ro: - O que nos falta é 'bater os revoltosos~ punir seu 
crlm<>. 

o SR. WlilNCESLÁQ ESCOBAR: - V. Ex. está obsec'1Jdo por esta ld(!a. 
O: SR . ARTHUR CAETANO : - O nobre apartista parece que soffreu atgum 

assalto em seus haveres no Estaido de .Sã0 Paulo ... 
O SR. !PIRES DO RIO: - Não ô's •renho, infelizmente. 
o SR. WENCESLÁO ESCOBAR: ~ E' esta ililCert<iza quei oihri.ga os bancos a 

conservarem suas ,carteiras altas, afim de ·se .precaverem contra p o1ssiveis 
tempestadas .commer.ciaes; os .obriga a se retra'hirem, a elevarem as taxa" 
de seus descontos, a restringirem as suas operações, e, dahi, essa apparencia 
de falta de numerario e, portanto, a crise. 

A falta de meio circulante, sobretudo quando ê .constituído por moea:a 
!iduciaria inconversível, nunca ''se ·caracteriza pe1a depressão, d a taxa cam-
bial - isso é uma heresia em finanças. O phenomeno .que induz este faicto é 
justam ente o contrario - e:x;cesso de meio circula nte, o -que, aliás, é compre-
:hensivel por qualquer intelligencia m·efüanamente culta, ·bastando, para isso, 
reflecür .que toda a Nação .precisa de uma certa somma de moeda m eta llica 
ou pap~l fiduciariQ ineonversivel, para pôr em drculação a massa do seu ca-
pital f luctuante. 

Se esta somma, digamos, é de um milhão de contos <'le réis, é multo clar<> 
qll.<:>, se emittilildo dous milhões, esse papel tem de se depreciar em 50 ºIº , 
se ~e emitt!rem tres milhões, seu valor terá de se dep.reciar em duas terças 
partes, porque o augme.nto da massa do capita l fluctuante nunca acom·panl:l•l 
propo1cionalmente os jacto1s de pape'l-moeda. 

O SR . BENTo DE MIRANDA: - Mas a difficulda de é justamente medir a,qutt-
lo que é estrictam.ente necessario. 

O SR. :OoMINGOS MASCARENHAS: - 'Fazer .a dosagem em relação ás neces-
sidad<l~ do piu ... . 

O SR. \VEJNCES1'Ao ESC'oBAR: -· O <me a.ffirmei foi .que o meio drcu'.:Hlle 
nunca se < i:racteriza pela c1 apressão da taxa ca rn'J' a ;, sobr~tl•(;o quando é con~
u t :.ii:lv p or pa,y,.el-moeda fi"'.l.i ;;a." 1 iruconversivel. 

A genese desta crise, que cada vez mais se accentua, não é , portanto, a 
falta de meio circulante, ~as sim a falta de tranquil.Ji.dade em t:odo,s os es-
piritos, é este esta4o anormal que atravessa a soc.ied·ade brasileira,, em q·ue 
a violencia e o arbítrio, sempre inimigos da paz e da ordem, substituem o lm-
perlo da lei . 

O SR. PIRl!lS no RIO: - E' a falta de patriotismo dos revoltoS'O'S. 
O SR. BENTo DE fMIRANDA: - O arbitrio vei0 em consequencia da vio.Je.nc!!t 

da r evolução. 
O SR. ARTHU'R CAETANO: - A r evolução é consequencia ·sempr.e do.s maus 

govem ·os ; ellas têm, ou uma ·causa economi.ca, ou uma causa politlca. 
O ·SR. PIRES Do RIO: - E', repito, fa1'ta de .patriotismo dos, revoltoso~ . 

contra o a<Ctual Governo, que 0 oraidor apoiou. 
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o tSR. WENCEJSLAo EsooBAR: - Não responderei immediatamente ao aparte 
de V . Ex., i;>orque, para tanto, teria necessidade de des•envolver outras 
questões. 

Esta situação, se a ·carestia da. vida não precip1tar o povo nalguma revolta 
de m a is sérias consequendas, se pTolongará até 15 de Novembro ·de 19 26 . 

. Que gloria .pôde ter o homrado Sr . Presidente da Republica em terminar, 
nestas condições, o seu .quatriennio, cujo epilogo parece não escapar ao 
ct aclv nacionc~l ? 

O :SR. PIRES no Rrn: - O Sr . Presidente da Republica não visa glorias 
mas apenas cumprir o seu dever. 

O SR. WENCEJSLÁO EscoBAR: - Um bom braisileiro, sincero·, patriota, não 
dev,a sobrepôr seus caprichos ,sua teimosia renintente, a essa vergonhosa 
calamidade a essa desgraça da Patria. 

O SR. EURICo V.ILLE: - Nã.o seria bom brasilei•ro, se deixasse 0· Governo 
antes do período, porque, então, não t eria coragem cívica para cumprir seu 
dever. 

O SR. WENCElS·LÁo ES'ooBAR: - Ha oi.rcumstancias s-ociaes em que o Go· 
verno deve co1looar, acima dos seus cap.rioho.s, o bem CLa Patria. 

O •SR. Euruco VALLE: - S. Ex. apenas defündoe o paiz ·contra a desordem . 
o ·SR. WENCESLÁO ESCOBAR: - Dea.r..te ·da impossibilidade de pacificar a 

RepubUca e a certeza de ca:da vez · mais arrunU-a c onservando-se n-o poder 
S. .l'.:ix . só tinha um caminho a segu-ir, füotado ~Jela visão de largo desco1'tin9 
e abnegado patriotismo - passar o i:·oveNlo a seu substituto le.gal. 

o SR. EURICO VALLr - Isto nunca. 
o S!!. BERNARDES SOBRINHO: - E este. passaria depois a outro. 
O ·~R . PmEJs no. RIO f - Seria noção de um patriotismo f.raco, o não cum-

prim·ento de um dever-. 
O SR. Eumco VALr,E: - Seria a implantação da anarchia pelo proprio 

Governo, se 1isto se déS\le. 
O SR. WENCESLÁo ,EsCoBAR: - Contava 1com esta serie de apa,rtes, que 

na :roda de seus amigqs, haveria muitíssimos defensores; .que não faltaria 
quem stnceramenite o-u por calcu-1o visse nesse gesto um acto de fraqueza ; 
mas elles não rtfêm a :responsabilida,d;e tremenda de :S. Ex. pela sorte, pelos 
destinos dai iPa:tria. 

O SR. Eu·RICo VALLi;:: - T emos, ·como representantes do povo. 
O SR. WENCEJSLÁO ~scoBAR: - Entregue o 1govern0 ·a .seu substituto legal, 

pode-se com segurança affinnar que em tr.inta dias estaria. pa.cifi1cad10 todo 
o Brasil; t eria voltado f1. calma a todos os espíritos, a ·paz ·a todos -os 1ares, a 
confiança em todas as relações sociaes, estaincando-se .essa fonte d e gastos 
exorbitantes icom a sustentação da .guerra interna, que cada vez mais está nos 
arrastando para a mise~·ia e quem sabe se para dias mais tenebrosos. 

O SR. BERNARDES SqBRINHO: - Isso durruria 15 dias, porque os J·oão F ra.n-
cisco e Isidoro farirum outra orevolução. 

O SR. WENCEJSLAo ~scoBAR: - Os nobres Deputados podem estar com a 
verdade e eu em err·o, mas .confesso .que fallo de alma ruber'1:a, icom a m aior 
das sincerida:des com que pôde fallar um homem publico a .seu paiz. Nã<i 
sou um d:esipeitado, um aspi·rante a posições das quaes, mêrce de Deus, digo 
s em orgulho, nunca pr~sei para v.iver independente. 

o Sn. ARTHUR CAET'ANo: - ApoiaJdO. 
O SR. W ENCESLÁo EscoBAR : - O meu .grande, o meu s upremo deseja 

ooria v er esta. pobre humaniidade .seguir, a1Hiviada das injustiças sociaes, a3 
etapas de sua existencia. Mas já que ist0 é impossivel, um sonho, ao m enos 
quizera ver ccmcretiza~los esses desejos em rrelação •a todos os meus patri· 
cios a todos os meus i:ompatriotas, a todo o m eu caro Brasil. 



- 405 -

• E hoje a unica so1ução pra;üca deste anhelo ·Seria S. Ex. passar o Go-
verno ao seu substituto legal. (Protestos) . 

Immediatamente cessaria o. e s tado d e sitio, abrir-se-hiam as prisões, de 
par em pa.r, •para a liberdade de milhares de .cMadãos que vivem encarcera-
dos, cessari.a de corl·er o sangue irmão, e :não cor.reriamos 0 .risco de ver 
a nossa moeda reduzida ao va1or do maTco aUemão. O Brasil, sen'ho:res, en-
traria q-to regirrnen normal, no goso tra nquillo de todas as <loçuras da paz, 
de todas as garantias constLtucimiaes. (Mu4to bem; muito bem). 

O Sr. Valois de Cas.tro: - Sr. Presidente, o discurso 11rnnunciado na 
seEsão de hontem pelo nobre representante do Rio Grande do Sul, ipartidario 
do federalismo, •Sr. Arthur Caetano, .cujo name declino com es.pecial apreço, 
a respeito dos acontecimentos de julho pa ssado;· na capital do meu Estado, 
obriga-me neste momento a o.ccupar esta tdbuna e pedir por alguns insta'll.-
tes a generosa attenção da Camara. 

O conhecimento pessoal que tenho dos factos, a narração que ouvi de 
testemunhas da maior respeitabilidade para mim, a observação directa dos 
acontecimentos permittem-me um juízo claro, levam-me a uma convicção in-
abalavel <Le que ningue.m, na,quelles dias e.scuros da historia de :S. Paulo, 
soube cumprir melhor o seu dever do .que ·O honrado. Presidente do :Estado, 
meu eminente amigo iS.r. IDr. Carlos de !Campos, uma das mais dignas figu-
ras da ·sociedade ·paulista, uma das mais bril'hantes personalidades políticas 
d~ Republica . (Apoiados geraes;) · 

O !SR. FRANCISCO 'PElIXOTO: - Pro.cedeu com h eroísmo extraordinario. 
O SR. VALOIS DEJ 'CASTRO: - Não me .permittiam os meus sentimentos de 

amor da verdade e da. justiça que me limita,ss·e a simples 'protestos em apar-
tes para re>bater quaLquer insinuação ou qualquer apreciação que vise redu-
zir a .grandeza moral. do .procedimento de Carlos de Campos, naiquelles quatro 
dias inolvidaveis de resistencia no palacio dos Ca,mpos E1yseos, termina,dos com 
a sua passaigem ·para o ·quartel general de Guayauna, onde elle ·.se devia con-
stituir o centro do movimento da defesa da ordem legal. 

Não se a'balou, nem srquer ,pen· um instante, o animo sereno do filho de 
Bernardino de Campos, esSe .;elho republicano •Cuja amizade intima foi a 
melhor feliddade de minha vida política, e cuja !ntrepi.c1ez, n a guerra civil 
vencida por Floriano !Peixoto, se tornou -proverbial em nossa terra; não se 
abalou, repito, o se'll animo sereno •quando o palacio dos Campos E!yseos foi 
assaltado na mad1·ugada do dia 5. 

Não esmoreoeu a coragem de Carlos de !Campos no. momento em que sua 
dignissima esposa, modelo de virtude das mã:es de familia de minha terra, 
aconwanhada <por duas filhas solteirals e :por um fihho feito chauffeur do auto-
movel ·em 11,ue era obrigada a sahk, abandonacva a sua r esidencia, onde seu 
marido e seus dignos irmãos organizavam resl·stencia de carabinas em punho 
contra um assalto de m etralhacforas apoiado .pelos .primeiros tiros de artilha-
ria e dos obuseiros vindos de Quita úna. 

O SR. BEJNTO DE 'MIRANDA: - .Nesses tiros é que nlnguem falla; sõ se !a!Ia 
naquelles que foram dados pela legalidade. 

O SR. VALOIS DEJ CASTRO: - Convém lembrar que nessa .P•haJse ).nicial im-
mor.talisaram-se ·pela sua •bravura inexcedível esse ofiicial <heroico que se 
charmi. Marc!llo Franco e o seu digno companheiro da Casa Militar, capitão 
Tenorio de Brito. 

!Não se abateu o espiorlto ·de ferro, m as a alma doce áe Carlos de Campos, 
quando um dos ·seus irmãos, e'.ll1 uma dais trincheiras do jar<lim da casa de 
reSldencla do Presidente de São Paulo, tombava ensanguentado e era recolhi-
.ao a uma das salas do pala,cio transfürmaida em hospital de sangue. 
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Não !fraquejou ainda a intrepidez admiravel de Ca.rlos de Campos quan-
do, ao saber, por informações seguras, de que os seus inimigos procuravam 
descobrir o rafugio de sua familia, sua muJ.her e filhas, determinou que ellas 
descessem para .Santos, logo ·que soube con solidada, ·!>elo concurso aa iMarJ -
rrha Nacional, a defesa das estradas de São Paulo para o seu porto de mar. 
Nesse momento, aos olhos de quem •possa avaliar o que seja o influxo das 
la,grimas dos entes mais queridos. a nossa a lma, Carlos de Campos deu prova 
de mfl valor civic.o wbsolutamente incQ'mparave!. 

Insistia com sua mulher para que deixasse a capital em companhia ele 
suas f ilhas, e·· fosse para 1Santo'S; .á resistencia de s ua corajosa esposa que 
relutava em se afastar tanto de seu marido, exposto pelo tirotFiio da i'uslla-
ria, das metra lhador&s e dos canhões, respondeu com firmeza, "•partam já, 
:;;ionque ;podem ser .presas; a liás, os .meus inimigos estão enganados, ainda 
ttue você e as miruhas fi!lhas ·fossem apanhadais, eu n ao ·Cederia . l'oupe-me, 
porém, evite-me, por amor de todos, tão supr emo sacrificio" . 

Essa conversa pelo telepho'Ile de palacio, •que ainda funccionava a tal 
hora, foi interrompida pelo choro convulsivo da es,posa de Carlo;s de Campos 
que tinha de ceder diante do irr.eparavel e ·com su as filhas deixar-se arraHtar 
para o ponto de a!brigo que lhes era indicado. 

Sr. Presidente, não estraruhe nem V. Ex . e nem a Camara, essas revew.· 
ções de factos de natureza intima. Fallo· em uma assembléa de homens cultos 
que não ignoram o que a historia da vida dos ·povos registra nais suas paigi-
nas. São do conhecimento dos nobres representantes do povo com assento 
nesta Casa as obras pripias do engenho ·humano, em que se. v.eriifi.cam quan-
tas vezes a coragem civica dos maioreg homens tem se abatido· diante das 
lagrimas (le uma mãe, cfe uma esposa e de uma filha. 

Continuavam, no entanto, o palacio dos Campos Elyseos e a Secretaria da 
Jusltiça, aquel!e sob o ç ommando do Presidente e esta sob. o do seu digno 
secretario, o •brioso Dv. Bento Bueno, verdadeiro soldado bravlssimo, de 
actividade excep cional e de aspecto militar, a resistir ao tiroteio cerrado e ao 
bombardeio continuo da~ forças revoltosas. 

Passaram-se assim ps dias 15, ·6, 7 e 8, dias d e !fogo e de sangue, dias <le 
tristeza, de angustia, de agonia e de m-0rte para a alma .civíca, de São Paulo 
e do Brasil inteiro. 

Na madrugada do dia 7, uma noticia aca•brurihadora chegava aos campo' 
Elysêos: uma ·boa parte das tropas de Guayauna havia desertado. 

O cer.co do palacio •:ririndpiava a ser feito e os inimigos animavam-se com 
as mais criminosas esperanças. 

A Marinha .Nacion<tl, cujos primeiros movxmentos pela defesa. de Sao 
Paulo, eu tive, pess oalmente, a ines quecivel ventura de acO'IIlpa.nhwr, a bordo 
do coura1;ado Minas Geraes·, que me levou, graças á 'bondade do digniss<.mo 
almirante 'Penido, atê :S:;mtos, devemo.s o .grande merito da defesa deste portu 
6 cJ.a ·con servação da posse do caminho do mar até .São Paulo. Neste ponte; 
~ acção da Marinha á'pi ·secundada •Pelas forças federaes que vinham ele 
Santos e q u e ainda prestaram dous inestimaveis serviços, a sa!ber: isolar o 
campo de revolta do mundo civilisado .e não permittir que a ver·gon<ha por-
que ipaS'savamos fosse Qlbservada directamente pelo mundo estrange!rti. 

Tud-0, porém, dependia das forças que .ch egavam por via terrestre e ás 
quaes cabia a missão de atacar os revoltosos com armas tão ·po'derosas quanto 
as delles: peças de a r·plharia. 

Apezar do grande ·perigo em que se ac.hava, Carlos de Campos continua-
va nos Campos Elyseos, cujo sitio a ugmentava de hora em hora, e cujo cerco 
definitivo estava a piq·tte de .realizrur-se. 
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No entanto a concentração de Guayauna organizava-se aos pouco,s; [)as-
sado o primeiro dia de vacilações naturaes, após a miseravel defecção dos-
"lementos que na madrugada <to d1a 7 haviam deserta,élo, as tropas federaes, 
compenetraidas do seu dever militar e dog seus sentimentos de disciplina e 
1iatriotismo, consolidavam as suas posições no correr do dia g, e, na tarde 
de-<>se mesmo dia, pocliam reallzar os primeiros disparos de artilharia, faz~ndo 
sentir aos criminosos de Izidoro e de João Francisco que a grande maioria 
do Exercito Naciona l estava rprompta rpara castigar a infame reheldia contra 
a Jei, contra a ordem e contra a patria. (.Apoiados.) 

Os defensores dos Campos Elyseos, salbendo que estava consolidada detl-
nitivamente a situação de Guayauna, ,podiam cogitar de um movimento ta,cti-
co de immediato alcanee para garantia ,completa do Presidente de S. Paulo, 
á cuja pessoa S'6 ligava a propria existencia do Governo do Estado . 

Tinham os revr,ltosos, como principal de suas a rmas, numerosa!! peças 
de a rtilhar ia. Era o que faltava aos Campos \Elyseos, era o que falr~wa á 
Secretaria da Justiça. Era, porém, o rque não faltava em Guayauna. 

Si a superio,ridade dos revoltosos estava na artilharia; si, nos C'tlmpos 
Elyseos ialtava artilharia e s i, nas collinas de Guayauna, havia abundancia 
de artilharia, impunha -se, em .caso extremo uma retirada para o lugar de· 
melhor d efesa. de onde mais tarde um ataque poderia partir contra a i·e-
volta . 

Em dado momento, os Generaes Carlos Arlindo e Estanislao P amplomt, 
com a planta da cidade de rSão Paulo desenrolada ás, s uas vistas, estudando 
o avançamento dos revoltosos', 'julgaram de seu dever indeclinavel preve nir 
ao Presidente de São Pau'l'tl que seria necessaria a sua mudança para um 
ponto mais garantido em que se fazia imprescindível a defesa da sua autori-
dade constitucional. 

O SR. ARM'ANDO BURLAMAQUI: - ,JD sustentar as suas tropas . 
O SR. VALOIS DE CASTRO: - Insistiram nesse avisü e dia nte dessa irnnsren-

cia reiterada passou e'ntão !Carlos de Cam:pos da sua residencia para a Secre-
taria da Justiça, na visinhança do Palacio da Cidade. 

Voltou-se immecliatamente contra o lugar em que elle se achava o bom-
bardeio dos canhões revoltosos. Faltavam ,canhões para se responder a esse 
bC'mbardeio; um ou dous que havia, pouco <f'unccionaram, apesar da hablli-
dade da guarnição . 

Era evidente a necessidade · de uma -garantia maior á vida do Presidente 
do Estado, á cuJa exlstencia, ,como disse, estavam ligados os maiores interas-· 
se<, da ordem ·constitucional . 

Nenhuma outra solução, contra o bom'bardeio dos canhões1 revo1tosu,,, 
havia sinão defender-se o Governo com os canhões que existiam, a cinco , 
kilometros de distancia, na villa de Guayauna, dentro do município da Ca·· 
pi tal, i'.L margem da Estrada de F1erro Centra l do Brasil. 

'Para não perecer, ingloriamente, com immenso preJmzo aa causa rep,u-
1blicana no Palacio dos Campos Elyseos ou na Secretaria da Justiça, Carlos 
de Campos adoptou a unka solução ,püSsivel e passou-se, com seu Secr,etarJ,~ 

tia Justiça, o honrado Sr. Bento Bueno, para o Quartel do General Eduardo 
Socrates em Guayauna. 

O SR. FABIO BARRETO: - Aliás, a conseHlo dos propr1os mi!Itares . 
O SR. VALOIS DEJ CASTRO: - Os homens de senso commum n ão P.oder1arn. 

comprehende:r que se obstinasse Carlos de Campos em não ver o perigo ex-
plicado por illustres üfficiaes do nosso Exerdto, dous generaes de notaria 
competencia, que estudavam, no mappa da cidade as 1Posições dos revoltosos. 
e verfücavaim, para dentro de alguma s horas, a segurança de se fecha.e ~ 
cerco do pala cio. 
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A pr1sao de Carlos de Campos pela malta de Izidoro e João Francisco 
teria sido uma desgraça de tal ordem, que só ·por imaginai-a se assombra a 
nossa m ente, e se conturlba o nosso espírito de patriotismo. 

Carlos de Campos sahiu do ·pala.cio dos Campos Elyseos quando se tor-
nava imprudencia criminosa ahi demorar-se Por mais uma hora conformo 
a rigo.rosa expressão dos militares que lhe déram o conselho de se afastar 
-do pala.cio para cont inuar a cumprir o seu dev€<r de defenso.r de sua vida e do 
sua a utoridade governamental. 

O SR. DoRVAL PORTO : - O 'Sr. Carlos de Campos poderia proceder como 
quizesse e entendesse: ao Presidente do Estado, porém, não era licito deixar 
de ouvir os generaes da lega lidade . Tamlbem, em 19'14, o gov·erno ocrance~ s~ 
deslocou de Paris para Bord<!cs. 

O SR. VALOis DEl CASTRO: - O Sr. Carlos de Campos sah!u <lo pala.cio, para 
do outro ·ponto do municipio da propria capital, continuar o combate aos re-
voltosos, em um momento em que já neria rematada inepcla l~ continuar. 

Sómente a ignorancia completa das circumstanc1as que o forçaram a 
assim proceder, somente a inconsciencla do que serla, para Sao Paulo e pt1.ra 
o Brasil, a sua prisão ou a sua morte, podem levar a lguem a suppõr que lll!c 
<deveria teimar em vermanecer em um palaci.o bombavdeado t>or canhões d~ 
grande peso . 

!Si Carlos de Campos houvesse procedido de outro modo teria aecahido 
no conceito dos rhmrn:ms intelligentes, corajo·sos, cumpridores de seus deveres 
e consdentes de suas responsabilidades. 

Elle agiu como deveria ter a;gido e com Isso prestou a ;São Paulo e a Re-
publica o maior serviço lque um bam .patriota, esclarecido e animoso, pode1·ia 
ter p.r esta:do a sua terra. 

Houvesse Carlos de Campos sido pres o ou cabido morto na casa dll sua 
residencia de Governador de 1São lPaulo, e ahi .teriamos os horroTes de uma 
guerra civil a nnunciada ao mundo ·civilizado e que poderia trazer como sua 
primeira (JOnsequencla li- separação do Estado· de São Paulo. da Federac;to 
Brasile ira e por consequente o esphacelamento completo. da nossa va<'lo-
n,alldade. 

Feli:mnente, Deus no;; não abandonou. 
Carlos de Campos, recebido ;pelas forças fieis a legalidade na vllb de 

Guayauna, foi por ellas reconduzido ao palaicio do governo de São Paulo,- <le 
onde, hoje, presti.gia o benemerito Governo da Repu1blica na O•bra grandiosa 
da consolidação da orde~ constitucional. 

Carlos de Cam1JOs tem no momento presente todo o Estado de São P aulo. 
(Apoiados.) Salvo as pequenas diver·gencias politicas locaes, e qu e se dão em 
São Paulo como em to{\os os Estados aa Repub!ic~ e em todos os tem,poEI, 
elle tem no emtanto congregados em torno da sua pessoa todos os elementos 
politicos do Estado, contando com o apÕ!o unanime do Congresso estadual 
e da representação federal. 

Quando mais tarde ;se esicrever, com :jus.tiça e verdade, a historia ''ª re· 
volta de julho passado, o papel de Carlos de Campos assumirá as propor-
ções de um heroismo incomparavell de bravura pessoal, de serenidade pru-
dente, de espirito de saiorificio por amor de sua terra, levado ao extremo de 
esquecer a propria familia, sua mulher e fHhas, para cumprir o seu dever de 
cidadão. 

Com orgulho cívico recordo esses factos para lembrar .que Carlos de 
<Campos, no seu posto de honra .polit!ca, soube, como ninguem melhor o t eria 
feito, cumprir o seu devj'lr. 

~aza aos ·céos que se diss•ipem para longe 0 "3 funestos eiffeitos e essa-s 
J.1.t:vens de fumo desta ultima arrancaua que co!bre de luto a heroica popula-
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gão do Rio Grande do Sul, e rque possamos festejar em futuro proximo o ju-
biloso aicontecimento de vermos reunidos em uma mesma familia toãos os 
fühos da nossa patria querida. Que os nossos votos, direi eu com o magna-
nimo cidadão que por espaço d e ce1xia de cincoenta a nnos dirigiu os destinos 
desta t erra albençoada, ·se rnalizem art'.im de que o princi·pio da ordem fique 
definitivamente garm1tido e ·que se ·perpetue :para a felicidade dos brasileiros, 

Praza aos cé.os 1que entre o dever de patriotismo e as conveniencias par-
tiàarias não tenhamos nenhuma hesitaçao em esquecermos estas .para só 
nos lembrarmos da;quelle de ·CUJjos dictames, depewie a grandeza de nosso 
futuro. O que aqui c ontemplei na memoravel sessão d e ante-hontem, com-
memorativa do centenario da bata~ha do Ayacucho :permitte emballar-me 
nessas esper a nças. Ainda resoam aos meUs' ouvidos os écos h armoniosos das 
vozes dos .tres eloquentes parlamentares exaltando a .transcendencia dessa 
victoria que sellou definitivamente o Evangelho das liberdades üa.s naições 
americanas e que foi n a phrase imaginosa de um elegante pensador a perola 
do a dereço com que a espada 'gloriosa daquell:;. época cingira o collo da lhisto-
ria ,contin enta l . 

~ssociei-me a todas essas manlfes.taçõ'es, devendo destacar, de todas as 
ber:emerencias da s ympathica r epublica visinha, uma que falia lbem a lto ao 
~~ntimento de minha fé religiosa. Foi essa. adeantada Repulblica que teve a 
felicidade e a gra11cle fortuna de cifferecer para receber as homen agens dos 
nltares da igreja catholica essa virgem admiravel por s uas 1heroicas virtudes 
e .que sob o nome de Rosa de Lima· é venerada como a primeira santa arrte-
ri-cana . Que as ultimas palavras com ·que os tres· notaveis 1pa rlamentares ter-
minaram as s uas formosas orações ·constitua m o fecho brilhante das consi-
derações desataviadas do meu discurso. (Não apoiados..) Tudo pela paz e 
!leia con!fratern1zação uni'Versal fóra das fronteiras do nosso vasto e impo-
nente territori.o; e dentro d elle: - Tudo pela ordem e .tudo pela lei; as nossas 
vidas pela Patria e .pela Repu'blica . Que n enhum de nós aspire o poder, 
só pelas vantagens do poder, mais sómente o 1queiram ;para as grandes reali-
zações da Patria. Que este grito de Cordolba - "Adeante! ,pazo de vencedo-
1·es" - seja ouvido, não ao canglor dos clarins m a rciaes, mas ao silvo fecun-
do das machinas pacificais como symbolos materiaes da fraternidade univer-
sal. Que a:s sc'intillações dos astros' ,que compõem a form.osa constellação do 
Cruzeiro do Sul se .confundam com os ;fulgores da e·strella s ingular, guiado·ra 
do:1 ma;gos ao berço do 'Redemptor e rque se vê escul.pida no brazão de uma. 
das cidades .perua1'las para illuminarem as naçõeS' americanas e guial-as á 
realização de seus g loriosos destinos. ( .Applausos gera·es . .O orador é abraçado 
1Jor torlos os Deputados presentes e vivC11mente cwmprímentado.) 

O Sr. Wenceslau Escobar (para u1na emp lvcaçá-0 p essoan: - Sir. PÍ"Bsi-
dente, tinha eu lfiCaJdo, em mi<nha OO'açãio., ,no pOiilto em que di!zia. Q.ue o 
Dr. Borges de iM:edeilros , em 1901 ;pro·fessava, doutrina inteiramente contra-
ria. á ·!t"eele.fção diOIS presidentes ' de Estado, tanto que, em Novembro desse 
anno, escTe1Veu uma carta ao finado Dr . .JulLa de Castillws, na qual o exal-
:tava por não iter acceiltad!o sua reeleição . ··· 

Paira fazer j1ulstiÇ1a ao Dr. Bo!t"ges de ,Medeiros, a1"1is sempre OO!lltrsr:!o 
-â reeleição dos presidentes de E 'sta&o, vou ler um topioo dessa carta, afim 
de ficar .oons Lginado !ti.os .Annaes e, a todo temJP'O, se poder fazer juízo :i;>eT'-
feito de su.a ooherencia. 

iEis o :toiptco ailludidlo: 
"Deipo·is, a tua não reele içãin em 1819 7, ã. quia.J te o,ppuzestes for-

mai~ente contra o vehemenlte desej•o da opinião irepúblicana, c:onsti-
.tue um 'Precedente a o'b'servar•se r eligtosaimente . " 
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o SR. ADoLPHO BERGAMINI: - E ene o.bservou depois• ... 
o 1SR. WENOESLÁO. ESCOBAR: - E continu'a: 

"iNão inifrmgil-o pairece ser o ._que dete<rmiina o dever politico 
e indiv idual." 

No a nno s eguinte, pOIDém, já S. Ex. se esquecia de que a illão r eelel-
ç;.ão presidencial era um !lJTecedente .que se devia ob·se'fva1T religiosamente e se 
submeitia á dooo v iolencia d e sua primeira reeleição. A segunda não se 
s eguiu immediatam ente á primeira, porque o Dr. Fe'I"!lando .AJbbot, ha pouco 
fallecidJo, o estorvou; mas reaJiz:ou-s.e em 1913 e daJhi PiOr deanrt:e até h oje, 
mias já com a sancção da jurisprudencia política da 1Ca=ara dos Srs. Depu-
tado.s, .que julgou constitucional o· esta tuto 1l)olitico r to-grandense. 

Oom surpreza , por é1n, que o estarreceu, apezar de c,hefe omnimodo do 
partido .re public.ano; apezar de pessoa;lmente prE-sidir a eleição em que era o 
proprio candidato, por tianto juiz e parte no !)leito; apezar de ser o legrslador 
da lei para o eleger, não conseguiu se reeleger, J10s iter:rnos da <Cm1ist1t uição 
do ·E s tado; :fio[ pr~eciso que a Assembléa estaéLual o procla.mas·se reeleito , após 
rr.a is de m ez de uma .manipulação e1eitoral em que houve dias .que tl'abalharam 
até 18 a lchimistas n esse se1rviço·, a .po:das :fe·clhadas, com absoluta a usancL 
de fi.scaies da opposição. E' certo que meu nobr,e eoUega e oonteo::nineo Ge-
tul~o Vaii,gas com candida ingenuidade de s.erapMca beatiJtude alffirmou que 
fi. oppos ição tin:ha tido cinco. dias de vista so·bre o ,parecer recon'hec.endo o 
Dr . Borg es de '.Medeivos preside'llite do /ES!tado, mas não 1I1egou que a apura-
ção da eleiçã~ tLvesse cC>r rido se•n fiscalização do·s adveo:'sarios. 

Se le~'bro· esrtes et>i.sodfos, ale.gT-ee p ara O· afü'ic;iahsmo· rio-granüense, 
mas tristes p a:ra a hilst9ria de nossa vi<La republiciana, meu alvo não. é pes-
lsOaimente fer1r o Dr. Bprges, mas não é pC>ssive l reao1rdar o scenario politico 
de·stes 30 annoo, sem qlfe sua pessoa aP1Pareça cpmo ct'tglll'lil,. de relevo. 

Como c onsequenda de sua quarta reeleição, rebentou a revolução dv 
anno passaido, que embora tenha oulpa, pO['que se esqueceu de obse•rvar re-
·Zigios<Jrmente a n ão ree leição, como pen.Sava e.m 1901, todavia não é o princi-
pal culpado; o principa,J. responsavel po1r essa desgria,ça. foi a Gamara dos 
Deputados da legis1aturfl, de 1•906 a .190·8, que sanocionou como conetituci().· 
na1 a i-eeileição dC>s pr~identes de Estados. • 

Se naquella época t~vesse d!ado agasalho ao meu requerimento ou á inct!-
cação do aonselheirü Francisco Antunes Maciel, teria feohado a porta as 
reeleições dos .pr.esidentes e governadores de E&tadC> e n ão teria [)assado pel" 
m ente do Dr. B 01rges de Mede-iros se ree1eger segunda, terceira e qual'ta vez, 
o·r:i.gem da reVioJ ução do annC> rtransacto . 

A!ssim, .o culpado pelas despezas que o The.so·urO Nacional foi obrlg..-
do a !fazer co.m a cita da revoJu çã;o, não foi o Estado: foi a Camara &os Srs. 
Deputados daquella épOCJa., que em seu servilismo o Sena.dor Piillheir.o Ma-
chado sobr eipo2 a sua Vi01nt3Jde á Constituição da RepU1blica. 

o ISR. , ADOLPRO• BElRGAMINI: - o nr. Bo11ges de Medeiros muda de aou-
trina muito facilmente . Era, po,r exemplo, anti~revisionilsta enrangé, e agom, 
m poucos dias, externa pelo O Paíz sua opinião 1J'l'Õ ~·evrsão coillstituciona!. 

O SR· WENc::msLÃo ESCOBAR: - kgora illOVa revC>luçã.o no· !Rio Grande, 
_n-0v:a ·derrama dos dinheiros publicas ... 

O .SR . ADoiLPRo BERPAMINI: - E de sangu e . 
O ·SR· WENCEJSLÃo ESCOBAR: - . . . para alimentar essa ,guerira Ingrata; 

nova de:rrama de sia1I1gµe irmão deipauperando o Ó·rgamismo naciocrial. 
Vamos· ver quem q ca,usant<l, si foi por simples dl.leibtantismo de um 

caudUhi'smio irrequieto·, :pa~a saquear, roUbalr e aS1Sas·sil!lar, na lln.g-uagl'lm 
•Of.ficiia(l , 
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Já tive .accasmo de dizer, S•r. Preme nte, desita. tribuna, que a paz fít -
ma.da com -0 .sello do pacto de Pedras Altas, em Dezemlbro do anno !PaSSado, 
não foi leal e sinceramente cm:nprLuo pelo Governo Fed€1ra.l, desde o a!tsta-
men<to elettoria.J ·que .IJ'l1ecedeu ·a eleição de 3 de Maio, aJté, por ultim-0, a cO.n~ 

cessão do estado de 1sitio de facto :Pelo Presi·dente da Reipubltca a,o Dr.. 
Borges de Medeiros. 

O ·SR . .AiDOLPHo BEJRGAMINI: - Po·r mei-0 de um telegramma do Ministro 
do InteriCJlr . 

O SR. "WIElNCESLAo E 'sooBAR: para p·ersegu.i:r ·os adversarios contra 
os quaes !fosse malior a sua ani.madvensão. 

E' ·bem de ver que esti;;L situação, a1érn de ameaça immi!l ronte sobre a 
caibeça do•s ·o·pposicionrsta•s de mais destaique, trazia prolfundo desgo;sto 
wquelles .que se 1bateram pela cwndida1Jura do Presruente da Republica, p e.rse-
guidos agora P•Or wquelles que não esco·1her'R·m armas rp.a ra host ilizaJ-a. 

Tão ameaçados e JJerseguidos se vira,m que muitos, afim de não vive-
rem humi1hado's e .gooo.rem alguma tranquillidade, busoarrurn asylo em terra 
estnanha, emig·raram . 

Dando-,se agora o lewvnte mLlitar no Rio Grande, [parte dessa •gente, riue 
não .teve fortaleza de animo· para resistir essas [leT.seguições, que, era de 
esperar, iliosseim transitoirias, e que j1á vinh~ oom a alma acerbaida pela in-
gratidão, alLiou-'se-!Jhe l!la espera nça de mel'hores dias ,para .sua te.rra, ver-
.ga;stada ha 30 annos pelo ·op.p.ro1bio de urrua. <lictadu:ra. 

Quem o cULpado, po1s, desta nova Fev9.Jução? 4. opposição rio-g·randense. 
N!lio! Elstou camça,do de di'zer e a Caro.ara can.çada do ,sia1ber, que ais opposi-
ções nãio se rebellam contra os governos que lhes dãJo todas ais garantias. 
O cu.Jpado foi o Presidente da R ep·UJbUoa., que fez uma paz pela metade, que 
abandonou seu s compánheiros de luta para entregai-os ás kas do Dr. Borges .. 

Se ltinha n ecessidade , oo precisava do a uxilio do dictador, que, justiça se 
lhe faç13., recua ndo e avançando tem , se imposto a <bodos os go1Verno.s fe-
derae:s, 1podia teJ.-o sem o s acrifício das ga.r a ntias d·e liberdade e vida de seus 
a;mlgos . 

O culpado, portanto, do.s gastos avultados ·que está o Governo fazendo 
1:om a revolução gia,u '.cha, e que 1hão de continuar e quE\m sa'be 'POT quanto 
tempo, é o ,Presidente da Rer,mbhoa, ·por não t er Ieal e .s~nçeramente. como 
era de esperar, cumprido o pacto de Pefu"as AJtas . 

A.' 'Vista do ·que ten:ho d>ito inão 1r>odeaiá .resta.r duvida a 111enhum espirita 
que o r esponsavel pelas 1centenas de mi1hares de contos O.Ue item o Thesouro 
Nadonal gasto oom as reV>oluções do Rio Grande, após a IIJ'I"O•clwmação da 
Republica, é a União, que por f•raqu eza ou conv·eniencia de .poUtica de 'ba..<rtl-
dores, tem !PO~to á mairgem a Oonstituição da Repulblica. · 

E·sta é a grande verdade ;nãio se culpe o Estado como ó causante dessl9..s 
<lospezas a que tem stdo o•JJ.rigado o ITlhe souro iNacLornal; .os •ca.usantes teem 
sido os dous iPOderes feder!lJ8s - Executivo e ILegLslaA:livio., que teem da;do 
toda força, e 0Jpoi'O a um Estad.o f óra do :regimen .oonstiitucional da R·e~ 
pubUca. 

A.gora vou JPassar, Sr . Presidente, a ·outra ordem de idéas, começanãõ, 
;por .notaJr que uma das :preCJ1ccU[lações a1ctuaes do Gove=o é, evidentemente, 
anniquillar a irufluenci1a; militair, enlf·raquece.r tanto .quanto 1he fõr possível o 
Exercito .. . 

o SR. NIOANOR NASCIMENTO: - Nã!o apoiado. 
O •SR. WEJNCEJSLÁO EsooDAR: -;- ... o que, altás, é dwramente parceblêlo 

lJQr qualquer es·piTito medianamente atilado. 
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O SR. Nrc4NoR NASCIMElNTO: - Posso assegurar a V . Ex. que o pro-
ipo'.s1ito do Go.verno é robustecer o Exercito, n aiquillo em que elle real!~ 11 
sua fun.cÇão constitucional. 

O SR · ,V\'lENCESLÃo 'EscoBAR: - Sob esse pa:eteno, pocê'tn, está lndo multo 
rüé.m, do que devia; estão se pa:aticando vio:lene!~. que não se jUJstificam, que 
nãio podem ser aipipTovadas por espkito de justiça n em mesmo :por neceSSL-
dade a,bsolu ta. 

Vou :pro·var a tlhese qu e ava,ncei, isto é , que 'º Governo ;tem por o'bjectivo 
anniquillar a in!fluenci·a do- Exe'.l'cito . 

O faJCto de conservl'.'IT o L'lüb Mil·ita r feclhado; a :negação systematica de 
amnistia a esses 600· jovens da Escola de Guerra, que mais ;poT culpa dos 
seu's superiores, do ique delles, foram envo-l'Vidos ma re'Volta de 19122 .... 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: Victim·ais de seus su.per~ore's, não do Go-
:verno. 

O SR. WENCJESI.Ao EscoEAP.: - . . . a sup.pressão do iCoHegio Militar ae 
Bar.baicena, ·a titulo de economia, quando esta é insignificainte, ipo'l'que o oorPv 
docente aOintinu'a a receber seus vencimeintos; esse projecto monstruoso, 
que ha :pouco fot di!scu tido na >Gamara e :pelo qual se traita d.e dar ao !Podar 
EJ!lecutlv., a, taculrfa.de de :ref-ormla;r OO·minlstratifv'amjenttie os 'mill!tares ; a 
p1reiferencia m ·anifesta pelo rupoio d as milidas es•taiduaies ; todos es•ses factos 
rvelam c·laram€·nte a intenção de enfraquecer o E 10ercH:o, de esmagar sua 
influncia. , \ 

o SR. NICANOR !NASCíMENTo: - De dominar a indiscipllna, só. 
O SR. WENCESLÁO E \sOQIBAR: - Elsse appello ás müicias estaduaes, em i;!l 

tratJa.ndo do movimento armado do Rio Grande do Sul, desenha a questão 
eoib uma face ruo.va, e <l.1fe julgo de algum ~rigo. Afi!'ecta o dispooiJtivo· con· 
·etitucionilil da união .penrietua e indisslouve l dos Esta<Lol!j, 

O .SR . NICANO'R NASCIMDN'.J!O: - Ao contrario; o nexo é mais f•Dlrlc. 
O ISR . WENCEJSLÁO '.EjsooBAR: -:- Vou mo•strar que não 
Em 93, foram só o l,Dxercito nacional, ia. Br1g3Jda \Policial do Estado e os 

corpos, a que deiram a penominaçã,o de "PaitriOltas'', mas composrts e:x:;)\U.Si·. 
v amente de rio-gramdellljes, que cOllil'bateram os 1·evolucion~os; mão houve 
a intervenção de mfil1cia:,s de Elstooos, Vai:a a1judal-os a com'bat ea:, para alü· 
daJ.-,QS a maitlair. A Juta foi de rio-g>ranlienses ocmtra Tio~grandenses. 

O SR. NICAN.OR NASCJ;MEN'l10•: - Quaindo a revolução tomou aspecto. nacio-
'mal, e u entre ou tro.s, !fui soJ.dado ·patri>Olta, a boTdo do Anàraàa, ipara comba-
't€r a revolução. 

O SR. WEN0!;1SLÃO' E;soonAR: - Isso foi a revoltii. dJa, Armada. 
O SR. ARTHUR CAETANO: - No Estado nunca entro·u mfili<;ia de outr<> .. 
o SR· NICANOR NASCIMEN'l10: - Si ag.0\1'0, essa tro:I>a penetra 11() Ri~ 

Orainde do 'Sul, é ipocque o.s r .ev·olucio1narios do I giuassu' lforam. explorair o Rio 
Grande. 1 

O SR. ARTHUR CAED;l.No : - Os irevoluciO!Ilarios do Igua;ssu' 111ão ~mtra-
ra;m no Rio Grande. 

o SR. NICANOR NASCI;MEN'l10: - o tenente Tav·O!ra eSlteve lâ.. 
O ISR. WENCElSILÁO E'~OOOAR: - Parece q ue, s i o gover.no con~, como diz, 

com todais a.e classes arm.a.dal'l, não :havla necessidade desse •Co:ncuwsc das for· 
ças estadU!a68•. 

Jlá seguiram para aqtrelila unidade da Federação '.!'orças das mllioias de 
Sã.o Paulo, Bahia, Min~ e, segundo 111oti'Ciam os joTDJ:Ue.'5, estão. em caminho 
ou.tras, do Elstw:lo de 'Ser~i,pe, .p1a~,a. ajUJdareim o i.EX'ercito e a '.Brigada do !IDsta· 
do a debell.a.rem a irevo11fçâ:o, anni·quil!aindo esses impenitentes Q1Ppos~cio111istas, 

que teima;m num esforç\) trinumairi.o, viv~ á sombra de .i.nstitui·çõe's livres. , 
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o 1SR . NICANOR NASCIMENTO: - V. EX. sabe a grande ma;gua com que· 
muitos governistas são obrigados a entrar nesse combate, .pela situação na--
ciona.I . 

O 1SR. ViTEJNCEJSLAo EscoBAR: - Não será para duvidar que essa op.po~ 
sição, que ha trinta annos resiste os rigores de uma d1ctadura, a qual tem· 
re'erecido a!poio ·incondicional de todos os governos federaes, salvo raros : 
ecJi.pses, não será para duvidar, digo, que, ao fim de algum tempo, seja 
vencida, ann~quillada, eXJterminada, e q'Ue os remanescentes desses lutadores 
[preifirarrn, a •viver lhumiliha1füJs e co~no escrruv0;s em sua prop.ria Pawia, asry-
lair-s·e, booc.ar abrigo á soonbra d-e bamfü:âras estra;ngeiras. 

O que, porlêm, ficará gnaivado rnra ailima rio-g.randense, tran 'smittindo-se 
de geTação em geração; na alma dJo o;>orvo pro•priail11ente dito, dessa massa 
ano·nyma que erm todos >OS .te:o:.1qms ·é a sac1•ifü1c<.tda, pan:ia gozo d0;s felizes, 
será a prevenç·ão, ia. ant~·paitlbia, memno o odio .oonh·a ·o·s Elstaldoo perso-
nificaldos .por essas mHicia.s, q ue estão, ipor cul.pa do governo, geramdo O·U: 
fo'menta;ndo o espir1to <le ·vin1gamça, quelbrando 'O élo cio ,sentimento de uni-
dade nrucional {nã,o wpoiaidos), f:J..v'o·1ie-..;edo (,. deseJ01 bru tJanlto<s an:nos 1ai!i· 
rr-entado pelo Sir. Borges de .Medeiros da separação do ·Estado, 

o SR. f.N1CANOR NASCIMENTO: - Não é proposito dessas milicias inter· 
virem nas Iu:bas pa11tidlairiials do [Rio Grande do Sul. IO que deteTl!l1inou essa· 
situaição f.oi a a füança d>0•s revo•Iudo,na;ri1os do su:t com a rev.oluçã!o· milbtar. 

O SR. WEJNQmsLAo EsaooAR : ..::.... Já contava com a partes da natu:reza cÚ1 
que acialba de .me dair o lnCJibr:e Deputado M!as•caren:1as, digno mem<hro da 
bainca.da g1overnista, ;pr-0ite1>tandlo contrat a mintü;i, a,fü'ir:m.ação •cre que, o 
Dr. Bo•rges de iMe<le·Iras nutre <lesed-0,s da ,separação' do Estado . 

Ha d'actos, todavia, que confirmam plenamente minha ipro;pioslção. 
O nio:bre Depurt::aJdo· m.esimo !'1-lvez estej·a lennbrad>O' de que, ha q uatro, 

ciJJwo ou S'eiS annlJ•S, esse presidente, il'eAhaindo de uma das sacaidrus. do palacio, 
em resposta ao orador de UJma manifestação que lhe levaira;m, d eclarou, tex-
tualmente, que os :prO;]l'rio:S limitas geo1graphicos tfo. 1Rio Grande estavam in· 
dicando a :Cinalidi31de do seu destino. 

Parece que não ha n a da mais claro; e si acaso isso n,ão fosse sufd'icienta· 
rpara pnwar es,se desej>0, não perm•ittiria no Estado, ·que un1 1j1CJ1r>nal !fizesse 
a propagi3n<d!a da 'seipi..ração e trouxesse, em 1seu 1numero prlmeko, o seu 
retraito em .ponto .gran<de. cocrno o a']Jostolo: dessa ·idea! 

O Sa . •LINDO·LPHO iCoLIJOR: - E·ssa prova.ganida mão envolve a responsa-
bilidade do chefe do paTtido. 

O 1SR. ARTHUR ICA'En'ANO: - Quem é o dke<Ctor desse joTn.al? ·Foi intendente" 
eleito de Sanifla ,Mari1ru e agiora é 00I1onel de urr. dos coopos da Briga;cia pro-
visoa·ia do ®sfudo. 

o SR. LINDOLPHO ICOLLOH: - V. Ex. queira Jenlbl'ar;Se 
proferi:dos na aissembl~ dlo •Estado a esse 11'€lspeito. Varlos 
ma.lo:ria pr0;testairaim 'V'elhementemelllte 1con tnai esSla. p1ublloação. 

do5 di5CllrSO'S 
Depu ta.dos da , 

O <SR. NrcANO;R NASCIMENTO·: - O orado1r €lstá da;ndo ao facto uma Inter-
prete.ção Sluia. 

O SR . WEJNOESLA.o ·EscOIBAR: - Não senhor: ·pos~o até cltaJr textua,lmente 
esse toptco do füscu!I'so, ·que :llo.i pubU.cialio ,peLo M111ragMo. 

O SR. L INDOLPH-O OoLLOH: - iEu mesmo, ·nla Alssemblléia, dos Represen-
tlll!ltes, proteste·i vehemeTIJternente contira essa pub1i:cação, e Invoco o :tes·te--
munlho do nJObre oollega presente. O r.su1tadQ foi esse :torna i pasS3!I'-me um.a 
tremendissim01 des:cCJimQ:>oS'tura. · 

O ·SR. W'ErNOEJs!..&o ElsooiBAR: - Ac,redito no que V. Ex . está me dizendc_ 
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o SR. LlNDOLPHO Co-LLOR: - Não era uma d ec·lM'ação do pai·tido, onde 
mais 11.utoridade itinha eu do que essp. moço, que era intendente em Santa 
.Miaria, e que •natura,Imente, tendo ingressado nas Jl!OSsas f.ilei:ras, deixou de 
ser se1laratfst.a . 

O SR . AR'.l'HUR CAETANO: - ·Sempre !se di•sS'e correligtonario do Sr . Bor-
ges de Medei.r<o.s. 

O SR. WIElNCESLAo ®scoRAR: - E como um dos e le mentos que m ais 'Póde 
:LnitenBlid'icar essa !Prevenção é o if'actc> de estarem agora sendo <>brigados a 
marchar para a linha d.a :frente reservist.as quasi exclusivamente rio-gran· 
denses, para 1se fazer em lllJaJOO,r ean proveito da 1segurança e t•ra.nquillo labor 
dos grandes Estiaid>os, •s:o.rn o dUJplo e o triplo da [população do R io Grande, e 
q ue concorrem COiIIl qUJort:a relatiivain:ente irrsigniiil'.icamte para ipreencheo: os 
c'laros que se abrem a nnualmenite nas f ileiras do E'X:eroi1o . 

A consequencia dessa injustiça é, em occasiões de convulsões sociaes como 
e. de ago.ra no iR.io Grande do 'Sul.. e pôde m.eS'mo ool -o em tempo de guerra 
exterina, é serem º" fhlihoB dos Estados m a is .pupu1oso1s os mais resgua.rda-
dos dds p erigos da .guimra, quando sobre elles ê q u e devia 1pesar o maior 
onus da defesa da paitria. 

Não :recrimino os dignos representantes desses Esba1dos, e se ha quem 
m ereç;a1 recriminações não sã.o SIS El'.Elx., e ·Si·m ·o·s Depllltado!s do RiQ Gran· 
de, que t eem tomado assento n esta casa desde 1'909 em dia nte, que nunca 
levantar= a. VQ<Z pa-r'a defender os seus pa,trtcios, os interesses do E stado 
ccmtr·a ·essa cla.moroa~. \ndustiça. 

o SR. NIOANOR NASÇIMENT.ô•; - Mas V. Ex. sabe ·que a oon.scripção e 
.por \so·nteio de classes, d\l modo que lllão 'b:a d istincção entre os soo:teados, que 
.ta,nto [lodem ser mineiros oomo :rio-g't"andens.es ou 1PllulJi.stas . 

O ·SR. BENTo DE :J.Y.Cqu.NnA: - Mias lha uma p·er.oontagem Pair\a. ·cada E>· 
tadio. 

O SR. W\E>NOESLAo ®sCOBAR: - Pell'!fieitarr.emite. '.E essa .percentagem não 
corresponde 'á populaçãp dos Es'.:a;dios, tanito as'sjm que Estado·s pequenus. 
como o IDspiráto Santo, concc>rr·em .cio:rn mil e tantos homems, quando M'.nas 
Geraes entra c!om () m e;smo contingiente . 

O ·Sa. NICANoOH NASCIMEN'l'O : - V. E x; , refere-.i;;e ao caso da popubção? 
O 1SR. W'mNCE.SLAo ®scoBAR: - 1Slim. J1á e:x1p.Uque1 ,po;rque .se dá i!sso, 

mas n ão deixa de ser uµia. injustiça. 
O SR . iBENTO ~m ~NDA : - O soir'teoio0 é d'eLto de ruccõrdo. com. as unidades 

·que estão ,nas diversas regiões. Metad·e do· Exeiroirtx> brasüe.iro• est1á •DO oul. 
o SR. NICANOR N'.A.SCIMENTO: ........, .]}' uma condição. de Estado fronteiriço . 
O ISR. WIEJNCESLÁO ESCOBAR : - E VV. EEx . . n egiam que ,r:;.ej1a. uma injus· 

tiça os •pequenos !E'stwdqs .concor•rerem com maior e:!)fectivo que o.s g randes? 
E ' o que est0ou combat~•ndJo . 

iPor isso digo, Sr. :Rresidente que, recrimino .os deputados do Rio Grar1-
. de que tiv€ram a.ssento desde 119.09 n esta casa e até ag'o:ra nãc> levanta1·am a 
v.oz a lfarvoc de 1sua ;terra . 

o SR. BERNARDES SpBRINHO: - V. Ex . tem !razão. 'I\Odos os E stadoli 
deviam c.Qnoo:raler 1PNIJIQ!I':éiO!Ilalm'61!1te ás s.uas po1pi1.111a;çõ·es" Deviam disputar 
uns cioim os owt.rios o di,reito de servir ·á patiria . 

O tSR . (foA:QUIM DE SALLEs: - O Rio Grande ·do· Sul recebe quasl metade 
das vel'l:Jias votadas par<j. •O E xercito'. 

. O SR . ARTHUR GAETANo : - Naturalrrre>IJJte, .po!I"que [â es t·ã a maior Jiar te 
-do Ex:erdto. 

o SR. W'ENOESLÁO Ei;ool!AR : - vv. IEEx. estãio deS'Vi•ando ia; questão, que 
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JJâo é esta, senão a da poo.vorolona!lda<le qtiie de ve ifornl:cer calda Estado, de 
.accõrdo oem a saa pepuillJçãG . 

1() SR., DoMINGos MA.sêARENHAs : - E a .pres·ença dessas unidades nos 
J!Jetados não ·oorrespcmde á popU!laçãe. 

O Sn. WENCES1.Ao Esco,sAR: - Elssa, d esaJffeiçãG e.n tre fi1hc·s de Estado" 
d1f·rerentes vae . ser uma das nocivas oonseque ncias da. poUtica errada do 
.Presidente da Reyublica, que, a meu ver, não terá lsocego ... 

o SR. NIOANOR NASClMENTO·: - Não é deste ,gorvt'Jrll!o, é 'Cl.o ,passado . 
O :SR. W:EiN·CESiLÁo :EscoBAR: - ... durante o tempo que l•hes resta de 

gcwerno; ha de chegar .ao termo do seu qwa;trierun.io lut.ando 's-e:mirH"e conu·<-. 
conspirações, •co:ntra rep.etldas revoltas, .com. o p •aiz tod:o eirn esta.do de ·Sitio, 
oom as ca.rceres cheios de ddadâJos, 'desam.pll!ra.do da opinião·. E não pód" 
ser de outro modo, · porque . .. 

O ,SR. 'N1CAN0R NASCIMElNTo: - O mesmo .se dizia de FJori.a1no., que es~ot."v~. 
aba.ndonaido da •Oipinião e de •toda a ge-nte. Entretainto, é mais glorioso 
dos hrasüeiros até 1hoje. 

O SR. W\EJNcmsLAo EscoBAR: - ... as violerncias rvâJo em um crescendo que 
espanta, irritando cada vez mais a opinião ipublica, e oo.b·retruio, as ·classe::. 
armadas, C'heg.ando ao auge, segundo se affit'<mL, de já a,té 's&' maltra tad'O 
phys1oamente e a.tê esbofetead10 na Poli'Cia um ofüc!aJ •do Elxerci.to., o capitãc. 
Costa Leite ... 

o SR. NICANOR NASCIM'EJNTO: ~ Boatos. 
O ,SR. WliJNC.ESLko EscoBAR: -:- ... trat o que :nãio se. d:á ao mais infi:mo é.0:; 

gatunos, á escoria dos via1gabundos frequ:entaxiores daque ll.a oaisa. 
. O SR . .JOAQUIM DE SALr&s: - O que 10, cap1tão Costa Lel•tt lfez ifol um rõl<J 
·na delegacia, e ,para cornt€r um .homem que .atira<va cadeiras so!bre os fun-
cclonarl-0s IPOUcíaes, talvez seja poiss1'Vel que estes .tivesseirn faJb?.rdo ·com os 
deveres de ·a:mBJbil:Lda.de. 

O iSR . WENCESLAo ESCOBAR: - Não podemos estar fazendo uma: obt'a 
.sô pelo que. VV. EEx. dizem, !nteres::iaxl.os em de!ender o G<l'verno. 

O .SR. NICANOR NASCIMEJN·rn: - E po1r que fa~er obra com O'S boa tos? 
o 'SR., WIElNCESLÁ;O ESCOBAR ; ~ Eu d:i'sse "segundo se affirma". 
O que .adlnirn . ., Sr. Presidente, é ·que o Mi'nts.tr>0 da Guerra, o marecha l 

Setembrino de ·CarvaJ1ho, que é '° che.fe do IDxercito, assim como outros of-
ficiaes generaes, .assistam impass·iveis, com frieza cadairvedca, e'.ssa igno.bil 
&.fronta, essa aviltainte ,humilhi3.ç ão, essa degreidação extrema da farda do 
Exercito, a o qua.J elles pertencem . (M'uito bem) . 

o SR. DOMINGOS MASCARENHAS: - Si não •tvmou P·!'O•videnc1a alguma, 
deve V . Ex. acreditar que •é .boato fa.Jsa. 

O SR. WENCESL&o LIDscO'BAR: - iNão 1ha. durv~da que é urr.a 'J.)re t en çãe> ion-
sensa.ta essa de q-qererem os f'renhm·ets >beineintes do Exiei"·cito dictiat leis a o 
paiz (rnuito bem), com~ s i a sciencia dos ~o'V'el:'lnos livres, que é das mais 
àifficeis, pudesS'e ser dirigida a golpes de espada pe1'a iJg;n01ranocia de uma 
juventude pretem::iosa. 

1\!l!as, 'Sr. Plres'idenote, essa psy0hõlogla, que se notia. no espiri to publico 
e no v·ropri.o Exe11cito, é .oriunda - foi'ça ·!O' corufessarmos - dio desprestigio 
·que dia a dla cresce contira os governos da \Republica pela conJV'Ucção., que já 
se infi1tro·u na ailma ·popular, da desmorali2l9ção qué ia.vra t'Jm ;todJO;s ou qu.iai!I 
todos -0s remos do serviço pubJ.icrr; ·pela •COn'Vicç.ão da desho·nestidade ,que 
:avaissaJa. uma. .g,rande parte das e1onscien t:ilas do.s ditec·tores dá poliUon ,na-
cional; pela. ·CO·n'V'icção da nu1la e.fficiencia deste ·aJ>pa.relho que dlá pelo n{:)rne 
de "Congresso Na.cional", cu'ja rr.i1ssão parece •Cada vez mais se reduruir, se 
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limitar á Ciêga obedfoneia ao !Executivo; pela conrvtlcção da falta de liberrda-Oe 
política, que 'vaie ipelos Estados e pelos municip,i.os em fõra, convertidos em 
feitorias e:x;plora&Js por synct.Lootos politi<co·s; pela oouwicção, finabnente, 
desse. m ·assa !fabulosa de i'mpostos, que E!Smaga o PD'Vo; imposbC·s· .federaes, 
e'.sitaduiaes, murnicipaes, dos qu.:?.ies uma gl'amde ,parte é desbai,ati1rda em des-
;pezas imp·rOlficuas, escoando-se tambem q;ie1as mãos do51 dela.i)Wadorc's da 
fortuna ·publica.. · 

Prouverra. a Deus que o honrado S-r . .?residente d.a !Republica pud&sse 
manter a ordem, ·tramquiJUzar a Naçã,o. MliS·, rpelllso - e disso estou con-
vencido - que não pôde, e que para Se sustenta.r no go.verno até o fim aQ 
seu qu.aitriennio terá de entregar o paiz a seu ,s uccessoQ· ·em f·r a nco caminhQ 
d'e bainoar.rotia1. 

S. Ex . , que di'Zia ter recebido o paiz em pessima;s conáições :!'inarwei-
ras - o que, aliás, é uma verradde - terá de passar pelo desgostJo., pe.10 im-
menso dis'saibor d'e en'tregal-o ao seu s ubstituto, talv·ez, em peo·res oondi-
çõ€'S do que o recebeu. 

As avuLtaidas despez.as que está f•aoondo com a Sl.LStentiação de um exer-
xito em O•perações de gue.rra •Para c0rrr1bater os reviolucionai·ios do · Paraná e 
Rfo Grande do .SuJ, despeWJS que ainda .não vieram a pwblico, m ·as que hão 
de ser enorme\s·, cadia; V'*I mai.s estão aggr·avandJo •a nossa .ruína . 

O cambio·, o ezyoente dessa lamentaivel situaçfüo, é o l)eio·r inirnig>o de 
seu •governo, a vanguarda da orise, cudos pro.drO!mos já se ass1g:nalam nos 
clamores d-esvai!'ladJos daquelles qu·e pensam coniju.n1Q-a com maís jactos de 
paJPel-mo·eaa, quando o 1·effeito se.ria iillteiraimell/te aonh·ario, LgueJ ao da-
quell·e que quizesse ap·a~ o fo,go ·coan anais lenha ! 

O que .nos faQta, Sr . P!J:'esidente. não é numerari·o, po0rquanto ·as car-
teiras dos :bancos estã,o çfueias . 

Ha i!}ouco•s di·as ainda a ·Inspecwria dos Bancos, a meu pedido, me for-
neceu um documento pelo qual s~ vi·a que em '3•0 de Setembro as carteiras 
dos 1bairucos 4o ;paiz oon j:.truham cerc;a1 de 90(} mil contos, nu:rnerm·i·o, a meu 
ver, suf.fici'ente ·para oa,ttender a todas as necessLdades .do oommercto e das 
Industrias. 

E' cento que já decorri-eram, desse perfodo aitJé hoje, do'.us meze's e meio; 
mas •creio que as caJrteipa s dos ba.noos 11.Lruda dispõ·em de n1.l!mrwrio baistMJte 
para movirrnentar todas as transacções indisverus'aveis 'á vida das in.du'strias 
e do commercio. 

O que nos ,faJ<ta :nã:t:1 é numerario; o que •nos fllilta, e qua muita gente 
não tem coragem de dd11er, é .traruquillirdad·e em todo o paiz, é confiança no 
Governo, é segllrr'ainça pelo dia d.3 ·amanhã, c uja k:i.cer.teza '° estado de sitio, 
na metade d!:ls unidade1:1 da Fe:ierracão, não cessa de ·annunciar ao mundo 
que a RoepubMca e'stá err~ verigo. 

O SR. PIRES Do R.J:o: - O que .no·s falta é bater os revoltosos e '!}unir seu 
CTime . 

O .SH. WmNCESLÁo E~OO·BAR: - V. Ex . está 0<bsecado por esta idéa. 
O SR· ARTHUR CAETANO: - O nobTe aipartistas par.ece que s'Offreu algum 

assalto em .seus !haveres no EsitacJ..o d'e São !Pia.rufo .. • 
O SR. PIREls Do Rw: - Não ois teI1Jho., infelizmente. 
O SR. WIE]NCESLÁo ®i3006AR: - E' este, inlcerte?Ja ique olbriga o·s b ancrn; a 

conservarem suas carteiras altas, afim de se 1»recaverem contra pos'ssivefs 
teinpestadies coonmrenciaeis; que os 10lbriiga a se retrabd.rem, a eleva.rem as 
1:a:iras de seu's des·co.ntos, a restringkem as suas o.perações, e, dahl, essa ap· 
q;iarencia de falta de nupierario e., portanto, a crise. 

A fa!Jta de meio reirrculJa1nte, .sob.Tetudo quando é cQ.nstituiclo P'O.r mouda 
fiduciaria inrc,anveir.sivel, nu:nca se caracteriza. pela der>r·es.são da taxa ca mh~1l 



- 417 -

- isso é Ulllla heresia em finanç~. O p.henomenos cfue induz este facto é 
justllmen:te o conitraJrio - excesso de miei<> cirou1amte, o .que, aliás, é com-
pre:wlll31vel .po!I' .qual<quer 1n.telligenda medianwnente culta, ·bastando, JYB.ra 
issc>, r.efleotk que tod,a a N,a,çãio precilsa de' uma centa ..sc>mma de moeda 
metallica ou wipel fiduciair~·o incon'V'ersivel, para pôr em cirouJação a mws,.a. 
do seu caipitaJ :fil uotuam1te. 

Se esta somma, digrumos, é de um imi·1hãio de ,e-0111tos de réis, é m •utto 
claro que, se emittindo dous mil.hões, esse paipel tem de . ..se deDrecia.r em 
50 % ; se se emitttirem tTes mi1hões, seu valoc rterá de se deP'!'eciar em 
duais •terçais 1pa!I'tes, pocr:-que o au,gm.ento da ma.ss1a, do oopital tluctuanrte numca 
acom'.Painha pTOporcianaJmente os jactos de papel-moeda. 

O S&.1 BENTO DE JY.úRANDA: - Mais a di-Jlfic.uid:ade é justamente meéLir 
aquillo que •é estrictaanente necessairlo . 

O iSR. .Do•:tlUNGos MASCARENHAS: - l<'a·zer a c;o1sagem em re·laçtio lls .m:-
cessidades do paiz. 

o 'l::lR. 'WENOESLÁJI) lESOOBAR: - o que affirmei foi que o 111'\;IO· :Clrcwanta 
nunca se cara·cteriza ,pela depressão da taxia ·camb:iJa~. so•bi,e.tudo quando é 
"onsti tuddo '.fJOor .papel-moeda fiduciario inco!IL'V'erelvel. 

A genese úestia icriise, que cada vez anais .se accentu'a, não é , portanto, 
li falta de meio cirtcu1ante, mas slm a fa]1ta de ltiranquillidade em todos os 
espiritos, é este ~stado aruo•rmal .que ab'avessa a s:ooiedax:Ie hro.sileiTa, em que . 
a violencia e o aribitrio, sempre inimigo,s ·da paz e dia ardem, srnbstrtuem o 
im1perio da lei. 

O SR. IPTREJs Do l'tiro: - E' a il'.altia. d<e pa.triotismo dos revoltoso.,,. 
O .SR. BENTO DE M1RANDA : - O arbítrio vefo ·em .consequencia da violeai.cia 

da revolução. 
O ::lR. ARTHUR 1CA!ETAN0: - A ;revoluç,ão e consequencta sempre aos ma.~., 

gove11I10s; ellaJH teean," ou umai causa econom·ica, ou uma causa p-oilitka. 
0 ·/::lR. PrR!ilS Do tR10: - J!l', repitJo., fa1t:a de p1altil'ioti•smo dios ~·evo.Jtosos, 

contra a aiotual Governo·, que o O[Vd.é!O;r a.poiou. 
1 O SR. WENOEJSliÁO EslcoiBAR: t- Nãio rep\o111idle1re1 1mmiedia;t:amein.te u\J 

aparte de V. Ex., (po.rtque, :para tanto, teria 11ecess1daxle de d·esenvo•lver m1-
tras questões. 

Esl:!a! sit'll<&çã.J., se P. . • ~·fl.TeSitla da vic1a nãio· pr ecbr>lta.1· o po'V-o n<IJ•gum~t 1•<" · 
volta de maJÍs sérias oon.,;;equenclas, ce. pru1ong.nrú. a 1•5 <1e Novembr.:> d<0 
19,26. 

Que gJorla pôde ter o h•onraao Sr. P~·e'srct~mte àa Republ1ca em rerm1-
nar, nestas comlições, 10 seu ·quaitrienni:o, cujo epHog.o parece não escap~r a·o 
crac'k naoionllll f 

O SR. f'IRES Do [Rro: - O Sr. Piresidf'J'!te da Republica não visa ghne.>1, 
.mas apenas CUJIDJl'l"lr o $U dever. 

O SR· W!lilNOESLÁ<O Esco1BAR: - Um bom •b!ras~1elrOI, slincero, patnota, 
não devia sobreP'Ôr seus ·caipridhoo, !sua teimosia ;re.nltente, a eSSia vergonhoS<J. 
Cillla.midade, e. essa desgraça da Part:da . 

O SR . Euroco VALum: - Não seria ·bom brasli~lro , ~e deixas~ o Go1re'l'W=> 
antes do ,período, [J·orque, entãio, não teria coll'ageim ciP!''l!ca 1p·ara •cumprir- seu 
d~r . -

O SR. WlilNCEJSLÁo EsOODAR: - Ha cl!l1Cumstanclas soclaes em que o Uo· 
verno deve oofüi.car, adma do•s seus •caipri!cfrws, 'O ibem d!a, íPaJt!I'ia. 

O SR . Eumco V ADLE: - '8. Ex . :l!Penas .defende '° paiz e.entra a l'l osordem. 
O .SR. WEJNCESLÁO EsooBAR: - Deante da lmpossilbilidade de ipaoifLcar a 

Republica e a icerteza de aild.a vez mais airruina1-ia conse·rvando-se no poder , 
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s. Ex. só tin1ha um .ca1ID!nho a seguir, diotaJdo pela visão ue largo de-:ltor-
tino e alJnegad!o pastrlotismo - passar oQ g.over.no a seu sub5tituto leg;1l. 

O SR. Emuco VALLm: - Ist<1 nunca. 
O SR . . BE~ARDES SOBRINHO.: - E estk) pa.ssaria depoia a oui1·v. 
O iSR. PIRElS Do RIO: - Seria noção de um patri,ortismo fraco, o não curn-

primen to de wm dever. 
O SR. Eumco VALLE: - 1S•eria a tmpll'cntaçã.o. da ; . na~·chia pel0J J.'.H'<)tido 

GO'Ver.no, se i\llto se désse. 
O ,SR. \lVIElNOESLÁ-0 EseoBAR: - C'IOOltava com esta série de apao:·ce~. que1 

na rodiru f.le seus amllgos, !haveria muitLsi:imos defensoces; que nãe> .fa~taria; 
qu<em sLnoorwnente ou por cailcu.lo visse neSse ges•to um acto de .~raqueza; . 

mas ellea ruo .teem a responsaJbilid.ade itx:e<menda de S. @x. pela .sorte .pelos 
dstimoo da Patrla. 

O SR. Eumco VALLE: - Temos, oo.mo r ,epn:sentantes do porv<>. 
O .SR., WENCIDSLÁJO •EscoBAR: - Entregue o governo· a seu sub~tituto 

legal, pode"ISe coon segurança afd'.i·nmar que em rtrimta dia.s estaria paoifi<:ado 
todJQ o Braa!Ll; teria voltado a oalma a todos os espiritos, a paz a· tOdO\S os 
lares, a confiança em t<1das as ·r elações S()jciaies. estancando-~e essa fo.nte de 
gast-0s ex-OTbitan.tes com a sustentação da guerra intenna, que cada vez mais 
está nos iairrasl!:and.o ;para a miseria, e quem sabe se para dias maL; tcn.e-
brosos. 

0 .SR· BEFtNARDElS SOBRINll!O: - Isso duraria l.;5 c_ias, porque os João Fran-
cisco e lisidoro füJriairn O'Ui:Jra revolrução. 

O SR. WiEJNCESLAo JD~coBAR: - Os :rw1bres Deputados :Podem estar com a 
verdade e eu eirn en-o, m•r-s confos.so que fa1lo, de iadma aberta, com· a; maior 
da lii;áincerld'ades com que 1Póde fallar um homem ipublioo a seu paiz. Não sou 
1.1m despeH:ado, um as.pir~.nte a posições das quaes., mercê de Deus, digo com 
oa"guJ.ho, nu;nca ,p;rectsei P,aTa vLver independente. 

o SR· ARTHUR <CAETA,NO: - Ap·oiado. 
O 'SR. WENOESLÃ.o E,scoBAR: - O meu g>rande, o ;meu s'l.l!yiremo desejo, 

seria ver esta 1n~b•e lHm:panidade seguir. a.Jlivia<1a das irrju<i·tic:ias so•cüu~s. as 
etapas de sua existencia. '.Mias, já que i:sto ~ impo.ssi;V'el, uni sonho ao menos 
quirem ver C-Oncreitizad~ esses desejo::; em relação a tod1J.s os meu.!l patri-
cios, a todos os meus com:Patriota!s, a todo o ·me u caro Brasil. 

E hoje a uni·ca solução ,pratica deste ai-.he1o seria S. Ex., pass'.1..- o Go· 
\remo lll.10 seu sUJbstiJtuto l~gaJ.. (Protesto.5). 

Immediate.mente oe'S·ljaria o estado de sitio,, aJ:.!'ir-se-hiam as prisõe.>, de 
prur em a;>ar, .pa,ra a l~b\!"l'dade de milhares de cidadãos qu.e vivem encar-
cerados, cessaria de cor~·er o sangue irmão, e não oorreriamos o 1isco de 
ver a IIl!OSSa moeda iredlu~da ao valor do m&'Co allemão. O Brasil, 'sen!hores, 
erutJraria no regimen normaJ, lilO gOSO tramqui.llo de todas a1S dOÇ'Ul' 'l.$ da 
paiz, de ·1:10das ·as .gairanfu,Ls cWJflti.tucion aes. (Mwito b~m; ?n'Uito bemL 

.-.;~- .• 

SE~SÃO iDE 20 DE Dfü~MiB!RO 

O Sr. Julio Prestes: - Sr. P :residente, quando ha dias, orava o nobre 
Deputado, cujo no·me pepo lic,en ça :para declinar, •Sr. Arthur Caetan-0, tive 
occa:si~o de proferir um fl'Parte e de pedir a palavra, ficando inscripto para 
responder a S. Ex., logo que e lle ipudesse .terminar as consideracões que 
vinha ;fazendo sobre a reyolta de '5 de juliho. 

Hontem, quando 1S. tJx. acalbou o seu discurso, não me foi possivel vir 
á tribuna e da.r-lhe logo a resposta promett1da, porque outros oradorns esta-



- 419-

vam inscriptos em primeiro J-0gar, e é por isso que sómente agora venho 
desempenhar-me da immrnlbencia que .tomei a meu carg-0. 

Ausente desta casa n-0s primeiros dias de deze1ll'bro, fü:i sómente pela 
Jeitura do discurso aqui rpr-0ferido pel-0 illustre representante de São Paulo, 
Sr. Valois de Castro, que vim a ter conhecimento dos commentari-Os f,eitos 
].Jf;lo nobre Deputado da oipposição rio-granderu.se, em torno ao I!ivro do gene-
ral Abilio de Noronha, envolvendo conceitos injustos contra altas persona-
lidades da politica paulista e contra as legi.ões de patriotas que se ~·euniram 
em Itapetininga para a defesa da ordem e da lega lddaüe . 

Quanto ao ataque feito ao Sr. Carlos de Caanpos, naJda ,precisarei accres-
centar, Sr. Presidente, á deifesa feita pel-0 !Sr. Valois de Caistro, que foi com-
pleta, e per<.feita, sendo recebida debaixo de applausoB unanimes da Camara 
e da Nação, e 1que, para maior demo!nstração d-0 que affirmo, não teve siquer 
a contestação do illustre Deputado que a .provocou. 

Quanto a outros amigos envolvidos naquelle ataqu e, e principalmente fts 
legiões de rpatriotas que se reuniram em Itapetininga, devo uma resposta ao 
nolbre Deputado, resposta a que não seria obrigado si o disaurso do illustre 
senhor Valois <le Castro n ão t ivesse a representação que teve , porque si não 
fosse aquelle discurso, as palavras· do orador riograndense, .como tantas 
outras po'l' S . Ex., aqui pr-0reridas, teriam ficado mortas sem brHho e se-
·pultadas sem éco nos anguloo deste recinto . 

[)ada, porém, a rpublicidade, e a repercursão a que venho de me referir, 
fui ·Procurar o discurso do Sr. Arthur Caetano e, diante de seus te·rmos não 
<r1osso calar-me e sinto-me na obrigação de vir, em defesa d~quel:!es que, nem 
dos momentos mais críticos da nacionalida de, tomaram armas e proc1uraram 
cumprir o seu dever em defesa da Repulb!ica. 
' !lílui testemunha rpre.s<encial de tudo o ,que s e paissou em São Paulo, do dia. 
5 ao dia 8 de juilllo, .porque, ao ter con'hecimento de que estalara uma revolta 
no Quartel da Luz, dirigi-me immediatamente ·para a ~ecretaria da Justiça,, 
lá encontrando o denodado paulistta [Bento Bandeira, em conJf'erencia com o 
coronel Pedro Vias de Camrpos. 

O SR. PIRES DO iR.ro: - E' a pura verdade. 
O. SR. JULIO PREsTEJs: - Instantes depois chegava áJquel!a Secr etaria um 

outro official ique vinha <:le ser batido na tomada do T elegrapho, por parte 
<los sediciosos. Reti.re i-me então, inteirado d.o que ·Se passava, deixando so-
sinho, em companhia desses odificiaes, o Secretario de Justiça de 1S. Paulo e 
fui para os Campos ·Elyséos, onde cheguei âs 9 horas da manhã e de onde 
só me retirei 'IlO di-a 8, ás 4 1/:2 da <tarde, em companhia dos illustres Secreta.-
rios de Estado Drs. Mario Tavares e Galbriel Ribeiro dos 1Santos. Quaindo 
cheguei aos Camrpos 'Elyiséos, o coronel M:arcilio lF'ranco, chefe do ga;binete 
militar do Presidente do Esta do e o capitão Tenorio de Brito faziam os rpri-
meiro·s preparativos para defesa do Palacio, · com tr'es. •metral-hadoras, que, 
momentos antes, haviam tomado, de revólver em punho, aog rebeldes, em 
numero superior a ·so, sob o commando do .capitã o Estillac Leal e do te nente 
Benedicto Marcondes. Nessa occasião, -os Ca;mpos Elyséos ·contavam apenas 
para a defesa com a guarda do Palacio, comrposta de 15 praça1s, e com 15 
soldados de bombeiros . Além d essa guarda, estavam ali alguns civis que au-
:xiliaram esses preparativos de defes-a assesta'Ildo as metral'hado·r as e a;brindo 
trinciheiras nas ruas . 

Chegaram deipois mais aiguns -soldados- da guarda cívica e atê a noite 
desse dia o Palacio dos Campos ·Elyséos foi defendido contra os ataques inin-
te.rru.ptos dos rebeldes apenas por 80 soldados de po.Ucia e ·por outros tantoS' 
,:ivis que se foram collocar ao lado do Presidente Carlos de Camipos, na de-
~esa da ordem e da legalidade. 
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O SR. PIRES no RIO: - -Entre os iquaes, dous irmãos de V. Ex. 
O SR JuLIO PRESTES: ..---- No dia seguinte, ipelas tres .horas da manhã, rc-

cebemos o primeiro ·reforço que vinha do quartel de Sant'iAnna, trazido pelos 
capitães Albilio de Rezende e Antonio •Samipaio, constante de 1 2-0 soldados que 
tinham fica:do com esses capitães ao lado da legalidade e que .puderam du-
rante a noite marcha r .para auxiliar a defesa do Governo . ,Sómente apôs a 
<;heg·ada desse reforço foi que as 8·0 praças, que estavwm nag .trincheiras, sob 
o fogo incessante dos sedicioso3, -puderam t omar alimento e te·r um .pouco de 
reipouso. 

i.No dia ·6, á tarde, chegaram mais, sob o -commaJndo do general Carlos 
.A,rlindo, 1140 'homens da cavallaria de Pira.ssinunga e alguns soldados de po-
licia que tiruham ficado aquartelados em Campinas. Com essas forças os 
Canipos Elyseos se defenderam do ataque constante e pertinaz dos sedicio-
sos durante os quatro dias em que lá permanecemos . 

Diante do exposto, vê-se bem que não era possível, .Sr. Presidente, que 
os generaes EstanisLáo Pamplo:na e Carlos Arlindo procurassem manobrar 
essas forças, -procuraJSsem atacar os r ebeldes no s·eu reducto, como insinúa 
o general Albilio, porque o ponto predilecto para o ata:que dos sediciosos, o 
1Ponto por elles cobiçado para anni!quillamcnto das tropas legaes e triumpho 
de sua causa, era o Palacio em que permanecia o -governo, que contava uni-
camente com aquella iforça para sua deifesa. 'E o proprio general kbilio de 
Noronha, no seu livro Narrando Veroodes, d·escreve esse facto, .criticando o 
g·eneral EstanisJ!áo J?amplona, por não ter sahido dos Campos ·Elysêos, que 
era, diz elle a paginws 1!11, t extualmente: "o ponto a lve jado e so'bre de pre-
ferencia disputado pelos ~edíciosos" . 

Por ahi vê V. Ex., 1$r. Presidente, por aíhl vê a Camara que o proprio 
autor do livro trazido ·como documento pelo Sr. íDeí;iutado :A,rthur Caetano 
é o primeiro a reconhecer que a posição dos Campos Elyséos era preferida 
para todos os ataques das forças sublevadas. 

O SR. ARTHU!l CAmANo: - V. Ex. me ipermitte um aparte? 
O SR. JuLio PRESTES: -- Pois não; e não s6 um, mas para quantos V. Ex. 

me ·queira dar. 
O ~R. ARTHUR CAET.l'Al"/O: - O ilivro a penas estabelecia a quasi igualdade 

de fo0rças entre .sediciosos e legalistas . Recordo-me •que me cingi, oorn todo 
o ri·gor, a esse iponto. 

O \SR. JuLio PRESTES: - As forças de que dispunha o palacio dos Campos 
llillyséos eram aquellrus a que acabei de· me referir. As !forç;as com que con-
tavam os revoltosos são as narradas pelo 1Sr. general A:bilio de iNoronha ?. 
fls. 120 do seu livro. :Elil-as.: 

"4° batalhão de caçadores (metade). 
5" 'batalhão de ca.çadores. 
4,0 regimento de imaptaria. 
5° regimento de inlfantaria.. 
ôº regimento de in:l'aµtaria. 
J.º ·batalhão de força publica. 
2° batalhão de força publica. 
Zº grupo de artilharta ipesada (1 ·bateria foi). 
12° grupo de artilharia de montanha (1 bateria e 1 secção, . 
4° regimento de artilharia montada (:2 ibaterias) . 
Regimento de cavall~ia da força pulblica , 
Col'])o Esoola da forc;ia publica. 
Contingente iformado de outros elementos da força publica. 
!M:ercenarios aHemãe!j e a ustríacos (500) . 
Aviões particulares •QUe requisitaram." 
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O 8". A"llUR e-~°' - I'to não ~a no inicio ~~ fOT~~%!l 
o SR . .JuLIO PREsTEJs: - Estou falando de aiccôrdo co~~~sreursõae,_ 

V. Ex. 0so'bre a retirada •do Sr. Carlos de Campos, dos Campos Elysaos. 
o SR. ARTHUR CAETANO: - .Justamente no dia ·8' ou ,9. 
o .SR. JULIO PRESTElS : - Até o dia ,g haviam marchado sobre S§.o Paul-0 os batalhões de •Sant'Anna, de Quitauna, de Rio ClaTo, de Itú, ele .Juncliahy, 

Cinco batalhões do Exercito marcharam ·sobre .São Paulo, e de accôrdo o~m 
a cavallaria da policia h aviam tomado o q·uairtel da Luz, dispondo de armas, 
munições e das melhores posições da cidade, ·não sendo possivel que, co-m 
aquelle numero de homens .com que o Governo até então cont!lva o com a 
responsabilidade dos a ltoo postos que occu-pam no IDxer<!ito naicional, os ge-
neraes Pamplona e Carlos Arlindo fossem desguar-necer os pontos pri::•dilectos 
visados pelos rebeldes, para a manolbra inutil de uma pequena íforça contra tão 
grande numero de revoltosos·. 

Por ahi vê V. Ex. -que não tinha razão para o aparte que .proferiu, assim 
como não a tinha para esfe -0utr-0 que prepara e que não· chegará. a proferir, 
porque o que o •geneora,l Abilio de NoTollJha critica é o que o ·Exercito não ti-
vesse manobrado contra essas fo•rças, que orçruva:m por quatro mil homens, 
quando as tropas legaes se elevavam a 115, mil homens . Isto, porém, só oc-
correu quando o Governo começou a agir contra -0s sediciosos e depois da 
concentração em Guayaúna. 

O SR. ARTHUR C.AlilTANo: - o genera.1 Abilio de Noronha diz que adheri-
ram de1pois da retirada do governo de São Paulo. 

O SR . .JuLro PRESTNS: - O .general Abilio de !Nor-0nha presta um depoi-
mento de prisioneiro, cujas informações eram fornecidas pelos revoltosos; 
o seu livro não passa de impressões de revoltosos através de seu estylo e de 
seu temperamento. 

O SR. ARTllUR C~ANo: - Li o Hvro na .parte referente a um equHibri-0 
de forças até o dia da retirada. 

O SR . .JuLio PREJsTEls: - :Mas veja V. ·Ex. que é elle, quando critica o 
general Pamplona pelo facto de ter ido "se encurralar no palacio dos Campos 
Elyseos ", quem aJocentúa "ponto alvejado de preferencia pelo's revoitosos-." 

E é ainda o 1Sr. general A:'ôilio de Norornha quem, narrando que os Cam-
pos Elyseos eram o .ponto predilecto de a lvo dos rev-0ltosos, aocrescenta: 

"A situação resultante dos erros pratkados nos dias 5, 6 e 7 de julho, 
~orçou o Dr. carlos de 'Campos a aibandonar :na tarde de 8 de jufüo a ca.pdtal, 
afim de poder, em logar seguro, exercer as s uas altas funcções de ohe:fe do 
Poder Executivo ·do Estado de S. Paul-0. Procedia o Sr. Presidente do :Esta-
do de modo acertado e á semelhança de Poincaré, em 1'914 ... " 

Por ahi vê a Camara toda que o pToprio general Noronha, no seu livr o, 
achou acertada a retirada do Sr. Carlos de Campos dos Campos Elyseos. 

O SR. PrRNs DO Rro : - Muito 'bem; muito apoiado. 
O SR . .JuLrn PREJSTElS: - •Si -0 .Sr. Deputado Arthur Caetano viesse, .po1-

tanto, ,aqui d-iscutir de bôa fé, l endo o livro do .Sr. 'Abilio de Noronha, não 
poderia .oonàemnar essa rettrada que, além do maiS', :não·· é desc<ripta com 
fidelidade pelo general Abillo porque a verdade não é que o Sr. President.!"l 
do Estad-0 se retirasse dos Campos Elyseos para logar seguro, mas para a. 
Secretaria de .Justiça, qu-e era um -ponto muito mais perigoso - do que o;, 
Campos Elyseos, po}s estava desguaTnecido. 

o SR. ARTHUR -CANTANO: - [Reportei-me ao livro. 
O SR. JuLro PRESTES: -2... Daihi se retirou para Guayauna, que fica dentru 

da cidade de S. Paulo. Por estrategia, mudou-se apenas do logar, d-entrv da 
mesma cidade, para se communicar ·com foTças legaes, e fazer uma !frente 
unica, pois as informaçõ'es recebidas não mereciam fé. Chegava ao nosso<-· 



cowhecimento que as t.ropas mandadas da Capital 'Fede1·a1, de Santos e do-
:interior em defesa da legalidade ,bam,deavaui-se paFa os revoltos&s;, ]J©r outro 
lado, ·não ·havia oerteza de que estivessem se .eo'líl!cen.trando em Guayauna, 
pois além de não have·r combates, as liogaçõe.s eram viciadas. IDemais, os re-
voltosos tin'ham os seus canihões e metralhadoras assestaidos no alto das 
Perdizes e nos fm;1dos do Quartel da Luz ·e, si as nossas di0;rças de Guayauna 
fossem o.perar contra os refbe.Jc;les .. o& Elyseos, fieariam de permeio, entre dous 
fogos, ficariam em posição, diffici.l e inuitil serv-indo de tropeÇCJ, á acção das 
forças legaes. 

Era preciso, po,rtanto, que o Presidente ào E·stado se, retirasse e elle o 
fez com ·honra e com dig:p.idade, para salvar .São Paule e a Repu'blica . (1Yf·11i.-
to bem.) 

Retirou-se, procurando um P,onto ma.i& vulneravel do que os Campos 
Elyseos qne até então, bombardeado de manhã :;11té a noi1:e, não ti1~ha sido 
attingido 'Pelas grau·adas dos sefü.eiOS<i!S; retirou-se p.a a a Sec•retaria da Jus-
tiça, onde lQ minutos depqis, acertavaD;J, as granadas d0s sedLciosos e ai!li 
nerma~eceu até que essa pos içã0 ficasse insusten1lavel, para proem:ar rotão 
reunir-se ao commando -geral do S1·. g·eneral socrates ·em. G ua.yauna, ainda 
dentro da cidade de s. Pau,lo. 

10 :SR. ARTHTJR CA.E71.'ANQ: - O· SI! . g-eneral Abilio de Noronha alffir1001ou que, 
no dia 8 ou ·9, a revoJução já estava virtualmente :frracai~ada, )ilooa, altó o Ctr · 
ronel João Francisco e. o ·chefll d'0 Estad@ l\'fakir já estavaim µreparando a 
retirada. 

O. SR. JuLIO PREs'JJEJS: - A re·vo1ução estava fracassada desde o p.l1;m" :1·u 
dia . .&quillo não foi urna revollJÇãll, •:!!ai uma borda. de :;i!!>Meailit0<t'es <J.,'l!le avan-
çaram .contra a . fortuna pu.blica e parti<;JJlar, "Qntra. ns bances, ns in<ll!lsbla~,. 
os commerciantes, contr,a a honra e a dignidade d·e 1S. Paufo, e ela R çpu-
'bldca, (Muito bem. Apef.ado.) 

V. ·Ex., que teve seu espirito d'ormado em .S. Paula, V. & . !!!Ue C©1'lsti-
tuiu °' eeu casal na.quella terra, V. Ex., q•ue ·CO!ID .S . Paulo til.isse repartir seu 
coraç,ãe, V. E :;;: , esque(ieu-.se, quand>0 11ez a defesa d.os revoltosos, de que• 
esteve ao n0sso Jad{;), de que esteve ao laido da legaliàooe, q,uando votou aqui 
o estado de siti©, •qua.ndq., de regresso de S. :Paulo, prom1.roli1 '" IS't' . Presidentb 
da R;e·publica e quand·© :('eJici,tou,. por telegramma, 0 1JresideD1te Carlos ·dei 
C<!mpos. 

O :S'R. ARTllUH CAFlfANo: -~ Não ba nenhum te legimmma meu ness~ 

sentiào. 
ü SR. JuLio PRl)JsTEJS: - V. Ex. se maniil'estou pela legaJidad·e e, entre-

tanto, ê extrarrha,vel qi.i:e, e1egia.nd0 tanto São Paulo, se esq.U'eça de q1ue a 
terra com a qua1 partiliha seu cot·açãe., é uma terra on-0.e nós, p©-Miti.c0s, sa-
bemos defender com dignidal!le as lilOSsais idéa.s, e temos as nossas attitud"s 
definidas e definitivas. (.Ap0iado·s. )1 

O SR. AR'.JlHUR CAETANO: - Iss0 mesmo ad'firmei aqui. No filia em que so 
disse que a revolta de fl. Pau:l0 era u.m movimento militar, t©da. a. b~ncad.a'. 
libei;taeowa votou o estado· de ·sitio. 

O rSR. J i;rLm PRESTE~: - Posso, pois, attesta.r da. coragem serena. e sem . 
sobrnsalto, do estoieismQ, e da acção energica de Carlos de Campos q,ue o,ppii?. 
a mais forte e efficaz ·qas resis·t eneias contra os sedic.ioso.s que ne aniquilla-
mento de 'São Paulo prpcuravam o caim.inhe wara. a vi.cten·ia de seus planos. 

Sahindo dos Caxnpos Elys<Jos, cUrigi-me par.a 1!1;.a;petininga. 
No p11imeiro dia da 11ev:olta, eu. havia, pele telepho.r.te, avi'sado a meui pa~. 

Fernando Prestes, 'Vice-preside:ate de .São 'Paulo, communicando· que arre1Je11-
tara um movi•mento revolucioRario na c·apH!a~; pedindo-lhe (J)u e entr asse err: 
communicação immediata com o Sr. Mufioz da Roc.ha, presidente do Para.-
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ná, que foi de inexcedível sulicit\lde em a.ttender a todos os nossos pedidos;_ 
<JUtl se communicasse eom o senador Ata.li~a Leonel', chefe incontestavel <lio 
g·rande valor do ·5° districto, para •que viesse con~ seus amigos para Itaipe-
tininga e pudesse o·vganizar resistencia no ramal d'e Itararé, aJfim de que as. 
forças aquarteladas no Pa<ranã, c0ntra as qu:a,es lha.via desconfiança, n ão se 
viessen'l juntar aos revoltosos de S . Paulo e, ao m esmo ~ernpo, n ão permlt-
tissem «il:lile os remellfles sahissem H"vremente para wlli, para continuar a r1:>-· 
volução no 'Rio Gra nde do Sal. 

o SR. PIRES DO RIO: - E' a pu11a v erdad!e . 
O Sa. JliJLlO PRElSTIDS: - S"abiamosi ·que a inten ção dos sediciosos era ess;,, 

e nos p11eparáimos desde 10go. 
No primeiro dia:, Sr. Presidente, o cor0nel F'e0rnando Prestes consegun, 

reunir mais de mil patriotas, q_ue ficaram ás suas 01 dens e no dia immet.!iato. 
recebia um contingente do 5° districto, de 0utros tantos patriotas, que ali 
ficaram promptos -para marchar na defesa da legalidade. 

Chegando eu a -Ita,wetiningi. quasi nada •ive .'l. !aZ'õr , porque já estavi.1. 
tu<'lo preparado -pelo cor0nel Fernando Prestes· e p elo •Senador Attaliba 
Leonel. · 

Publicamo:!!, então, diariamente, boletins, para conhecjmento da -popula-
cào, do movimento que se operava e lança.mos um mani..(esto, mantendo a. 
Constituição, d ef endendo o governo constituído contra a m ashorca, contra a.-
ãesordem, c ujos ·che<fes nós não con'hecia mos, ·no momento, porque es ma -
nifesto}.; lançados p elos r e'b,eldes eram anonymo·s, com a assignatura apena >--
ds. "revol1.tcionarios'' . · 

O SR. PLINIO ·J\liRQUElS: - Tive occa,sião de ver vario:; d elles, em Santo-:.. 
O SR. JuLro PRElsTEls: - E esses manifestos dos r ebeldes não tinhan, 

ldéns, tã9 -pobres de c onceitos e mesmo de convicções que roçavam pela im-
liecilidade, po·:rique com elles visavam a.penas embahlr o e.spirito publico, g;,,-
nhando o temp o n ecessario -para a execução do seu programma que co"'ls-isti:;., 
em saquear, ·mat a r, incendiar e fugir, como vergoruhosamente fugira m de· 
S. I':rnlo ! (M'iiito bem.) 

O SR. PIRES no Rro: - E' um facto iRcontestavel . (Miiito be'l'n.) 
O SR. JULro PREJSl'E'S: - No d ia 11, recebiamos as primeiras arma:; n1::tn-· 

dadas pelo Sr. marech al Ministro da Guerra por inter-media ct ~ governo de 
I'a!·aná . No dia 14, chegava a Itapetininga, enthu siasnaa<le com o movimente 
q11e estavamos fazendo , .para -c.omnosco toma r parte na defe:sa da ordem e da 
lP-ga,iclade, o grande 'brasileiro Dr. Washington Lu!s, e dalhi a mornentos1 
de~p-achavamos para Araraquara, Jahü, Ri'beirão Preto· e para todas as zona& 
do Estado, portadores levando 11ossos manifestos e pedindo aos -paulistas q-u<:> 
reagissem em toda a parte contra os va ndalos que tinham ü1vadicfo a 
cavital. 

o .Si:t. PIRES DO RIO: - E ' a p.ura verdade. 
O .SR. ;fuLro Pru;isrns: - Eis pollque, Sr. Presidente, os l'evolucionarioso 

não Nveram ·coragem de :ficar em nenhum ponto do füstado para of•fereceI" 
combate âis forças legaes; não contavam com os paulhsta:;, 1,orque 11ãu cGn· 
tavam com a população civil e n ã o executaram o programma encerra.de no 
man1testo que o general Izldo:ro f ez publicar ao retirar-se de iS . Paulo. 

O Sa. ZoROASTRO ALVARENGA : - J:>or isso, Ugaram-se a estrangeiros mer-
cenarios e procuraram a fronteh::a <eStr-angeira; para fugir qom fa.cl.Jida<le, en--
vergonhando a nossa patria . 

O Sft. BAPTISTA LDZARoo~ - •Sou brasUei-ro e não n ego· estar ao la;do dos 
revol ucionarios de .S . Paulo. 

O SR. ;rur..ro PRESTES: - V. Ex., <!orno representante da Nação, n ão esta-. 
w, ao la <lo dos sediciosos de .S. Paulo. 
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o SR. BAPTISTA LuzARDO: - Respondo ao no'bre !Deputado por Minas . 
O SR. JuLro PREJSTEs: - A 1.8 de jurho, recebiamos em Itapetininga, de-

JJOis do t elegramma do marechal ministro da Guerra, que a 11 de junho 
annunciava que, sob o commande> de um general, ia formar uma fo·rte co-
lumna que marchasse para S. Paulo, recebi.amos o bravo e valoroso coronel 
Franco J.i'erreira, que ia para organizar os batalhões patrioticos·. No dia 
immedia,to, organizaram-se tres batalhões: Washington Luís, Fernando Pres-
te:; e Ataliba Leonel. Este ultimo marchava para tomar ·Sorocaba, que esta-
·va em poder e sob o governo de ·of.ficiaes revoltosos,. 

\Emquanto estas tropas seguiram por estrada de ferro, soib o commando 
do .Senador Atali'ba L eonel, eu ia por terra, em automovel, levando o delegal1o 
regional, 'Sr. Mario Cruz, para tomar posse dD' seu cargo. A' nossa .chegada 
os revoltosos fugfram e logo depois era occupada militarmente a cidade , 
E speramo:; dous dia s o !bataDhão que se estava formando em ltapetining:i. 
para que marchas.semos contra MayriDJk e S. Ro,que. 

Os revoltosos recel:Yendo· o auxilio das forças revoltadas em It11 ftcaram 
.prevenidos á espera da marcha dos batalhões patrioUcos, em Mayrink, Mar-
cham os para Mayrin'k e, entre !Mayrink e P a ntojo tivera.tn·· os nossos patriotas 
u primeiro baptismo de :rogo. 

As '4 11 2 horas seguíamos pela estrada de rodagem, que era o unlco ca.· 
minho que tinha mos e nas proximidades daquel]a esta,ção fomos recE!bidos 
:r>elo fogo de tres metra lhadora s e dos .canhões trazidos de Itú, assestados 
na plataforma da estação. A lucta dur ou das 4 112 ás ·6 11 2 horas da tarde, 
quando a noite já desc.ia cobrindo silenciosa a m u dez daqu elle.s ermos. 

•Quando terminou a lucta nós tínhamos 6 baixas e os nossos adversa-
rios, ·:1!5. No dia seguint~ , tivemos novo combate durante todo o dia e toda 
a noite, até a madru ga(\a. 

Ao amanhecer, tendq cessado o fogo, nos preparamos e mal'cihamos en-
trando em Mayrink sem mai-13 resis tencia, pois, nessa madrugada, tinham 
tugido em trens especiaes, em carros blindados nas officinas de Mayrink, 
com destino a .São Paulq. 

O.ccupamos essa loc~lidade e marchamos so.bre S. Roque ·e tendo j á. a 
J10ssa cavallaria em Cotia a duas horas da Capital, quando no dia 28 Bou,, 
mos da fuga dos revoltosos de S. Paulo. Elles fugiram pela Estrada d 1J 
Ferro 1'ng!eza e fugiram á nossa approximação, conforme telegrammas t ro-
cados entre o ·capitão Bastos e Izidoro e cujos originaes es tão em poder do 
general Azevedo Costa. 

O SR. ARTUHR CAET.o\No : - Não foi ·po.ss iveJ atacai-os pela r eta:guar<la '! 
O SR. JuLro Pruils 'l.'Els: - Não, porque os seus proprios companheiros que 

defendiam Mayrink chegFtram a S. Paulo após a fuga e ignorando esse lfact0 
a que V . Ex. chamou <,ie retirada. iEm S. •Roque aguardamos a passagem 
do trem em que 'Vinha o Sr . Washington L uis ·para S . P a ulo em com.pan:hla 
dos •Srs. F1aminio Ferr13ilra, Menotti Del :Picchia e Renato .Jardim e com o 
Dr. AtaUba Leonel diri&i-me para .São Paulo, 

Passei apenas uma poite em :S. Paulo, de onde regressei afim de seguir 
com os patriotas que l;taviam recebido ordem de marchar para Botucatt1, 
•Cidade occupada então· por um batalhão dos rebeldes para que ficassem cc:n 
sua retaguarda livre d·e qualquer ataqu e. 

O •SR. ·PrREs oo IRIO: Sou testemunha de t odos esses movtrnent og J<! 
V •. Ex. 

O SR. JULro !PRESTES ! Não foram .meus, mas dos patriota s que acom-
;panne1. Marchei, .Sr. ~"residente, com esses 'batalhões patrioticos ·Porque 
nelles tinlha meus melhores amigos, desde os commandantes até os ultlrnoa 
·se>ldados, nelles tinha meus irmãos, meus so·brinhos, meus parentes, correll· 
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gionarios politicos, e amigos pessoaes cuja dedicação era ·posta á mais dura 
<las provas. 

Ohegamos a Botucatú e dahi, vínham os rebeldes fugidos depois <Jo pri-
meiro encontro, da mesma fórma por.que haviam fugido de Mayr·lnk e de 
São Paulo. 

Após a oocupação de Botucatú, no dia seguinte, >0hego"u o illustre e va-
loroso general Azevedo Costa, .que era o c.ommandante da'• nossa columna, 
Clrdenamdo que marchassemos · para São [N[anoel. 

A essa ciâade chegam.os após o combate ordenado pelo <:oronel Malan "' 
executado •pelo brav.o capitão Agne!lo· de Souza. 

Alguri~ mi:nutos depois, entravamos em São Paulo, ajudando ainda a C<t-
purar fugitivos e a !fazer occupação da cidade. 

De ·São Manoe·l, tivemos ordem de seguir para Faxina. De Faxina tran<1-
portamo-nos <:Om 45()1 homen,~ para 1-'irajtl, fazendo ·22 leguas em caminhos 
não carroça veis, em um noite de viagem . 

Já então, a columna do general Azevedo Costa se emgrossava, conta:ndo 
cerca de cinco mil 'homem;. Os revoltosos não podiam d'ugir mais, nem à 
esquerda, porque a policia rio-grandense, sdb o commando dos coronefo '.l'ra-
vassos e Ludo Esteves guardava a retirada delles por Ourinhos·, nem para 
a direita guarnecida <por foi:ças do capitao Agnello, então em Santa Cruz do 
Rio rPardo. Internavam-se pelo ·sertão, perseguidos• pela poli.eia do Paraná 
e de Santa Catnarina, que faziam nossa vanguarda. rSeg uiram ent11o com 
a vanguarda os batalhões commandados ·pelo coronel Alfredo Calbral e te-
nente c.oronel Cyro Vida!, ficando o coronel Dr. Eduardo Motta em Plrajú. 

Aihi, o traibalho desse 'batalhão foi enorme . Em destacamentos pequeno!!, 
divididos pelas estações proximas, arrecadou para mais de dous mil contos 
de mercadorias, roubadas, saqueadas e v endidas pelos .seU!ciosos áquella,s 
populações. 

O SR. PIRJ;JS oo Rros - E' a verdade 'historica. 
O SR. JuLro rPREsTEJS: - Pois ·bem, .Sr. Presidente, <lepols aesses <:ieL'Vll)OS 

que em largos traços narrei, vem o no·brci Deput1:1.do Se . Arthur Caetano 
e af\firma que esses batal'hões. nada fizeram! ! ! 

o SR. ·ARTHUR CAETANO: - Não disse lssu. 
O Sa. Prnms DO 'Rrc: - E' a maior de todas as injustiças possivetb. 
O SR. ARTHUR CAIDTANo: - Disse que não conhe·cia nada: feito por esses 

ibata1hões . 
O SR. JuLro PRESTES: - O nobre Deputarlo retira agora a aff!rmatlva que 

est~ em ·seu ·discurso e que me trouxe a, tri'buna.. 
Si S. •Ex. não houvesse dito isto, eu não estaria occupanda a attEmçao 

da Camara para restaibelecer a verdade. Que o illustre Deputado, porém, o 
disse, está aiqui a prova em seu discurso, <publicado no Diario Official de 11 
de dezembro. 

O SR. ARTHUR CAETANO; - Não sei o que elles fizeram, foi a m!ruha e:x: · 
·Pressãü . 

O Sn. JULro PRESTES: - O que o no·bre Deputado afifirmou :l'oi o seguinte ; 
"0 que digo é que essC/!s legiões nad.a fizer(Jlrn,". 

O .SR. PIRES DO RIO: - Contra a verdade dos factos. 
O SR. Jur.ro PRESTES: - Fo'1 o que o no'bre Deputado asseverou e que en-

tretanto retira (Lgora. Por isto, ju]guei""lne na obrigação d e vir á tribuna 
mostrar qual a acção dos patriotas paulistas, na ded'esa da ordem e da le-
ga1idade. 

O SR. ARTHUR' CAEI'ANo: - O que affirmei foi baseaão em corresporn'.lencla 
que tinha em meu poder. 
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O ·SR. SA.LL.ES Ju'.N10R: - V. Ex. deu credito a essa correspondencia; de 
outro modo não a teria trazido para a qamara. 

O SR. ARTllUR CAETANO: - Trouxe-a com bons fundamentos. 
O SR. Jui;,10 PRESTES: - O nobre Deputado· disse que esses patriotas 1lm1-

t21-ram-se, a·penas, a destruir trilhos, demolir pontes, etc. Entretantto, pelo 
que eu afifirmei e está provado, esses pa triotas marcharam por estradas de 
rodagem, reconstruindo pontes derrubadas pelos sedtciosos·; fizeram mar-
char uma columna d e engenheiros patriotas, sob a chefia dos valorosos mo-
ços Drs. :M'airio e Osca.r Cabral, que reconstrulram e stradas e linhas telegra--
Ph!cas, tel&phonicas, destruidas pelos rebeldes. 

Os patriotas, .portanto, não demoliram; reconstruíram. Os r,atrfotas p reo-
taram todo. esse trabailho iqu e venho de narrar. 

Está respondida, por esta fôrma, essa par.te do discurso do noh t·c 
D8Ji!utado. 

O SR. ARTllUR CAE'I'ANO: - O .qàe disse , já affirmei, foi baseado em cor-
respendencia, .que ten.ho em meu. poder . 

O SR. J1JLio PRmTES: - V. E -x. nào referiu essa corres-ponuencía e a liás· 
na(la precisa dizer porque jâ retireu o qu.e disse. 

O SR. ARTHuR CAETANO. - Estã no meu discurso. 
O SR. JULIO PRESTES: - Acredito ique V. Ex. falle a verdada neste mo-

mento, mais o !facto é que está no seu discurso aiquella affirmação de que as-
legiões de patriotais nada fizeraim. 

O SR. :SALLEs JUNIOR: - S. Ex. endossou tudo- quam.to continha a sua 
correspondend a. 

O SR. ARTHUR CAETANp: ,....._ Reportei-me á s affirmações que tinha. 
O SR. _P .c,mro MARQUE)>: - V . 'Ex . devia retira r o que disse, porque ~á 

não tem consistencia. 
O SR JULio iPRESTES: - Já está retira do virtualmente porque o n obre 

Deputado ·disse que se r~feria á correspondencia que recebeu e que, entre-· 
tanto, nüc trouxe ao conhecimento da Camara. 

Esssa correspondenci;i. ifoge, portanto, á n<Jssa analyse, á nossa precia-
ção, á fé que ella podessp merecer para nossa resposta. 

E, quanto á fé que e lla. m erece a<J nobre Deputado, S. Ex. já a r etir ou 
dizendo que a·bsolutG1m ente não se referiu por essa fórma á -legião de pa-
triatas ;paulistas. 

O SR. ARTHUR CAETANo: - R eportei-me a notas em meu poder e que se 
(.nc ontram em meu éLil'>curso. 

O SI<. J ULIO P RESTES: - Quando o nobre Deputado Arthur Caetan<J fa.zia 
a a ffir meção de que essas legiões nada fizeram, o illustre Deputado, cujo-
1rnme declino cheto de sympathia , o Sr. Ado1pho Bergamini, apairteou-o dl-
zen do : '' N '2<"se ].JOnto, discordo; fizeram a lguma cousa porque receberam 
g rossa m a quia do Thes<Juro N aicionail". 

O SR. PIRE S no Rrn: - E' uma revoltante injustiça. 
O SR. JuLro PRESTES : - Nãe1 fosse, :Sr. Presidente, o, symp;:.:i:!hia que yoto 

a o nobre Dep1Jtado, a ·quem, a pezar de adversado politico, julgo perfel.tcr 
ca valheiqro, e e-.1 n ã o alludiria a esse aparte . 

E stou certo, po.rém, de que S. E x., homem d e f.ino trato e C-3.Va.lheiro, 
co;mo é, e homem de hmira , que se pre sa, h a d:e ser o primeir<J á vir a. t ri-
buna da Camara desfazer o equivoco ·em que naturalmente laborou. 

ll?ar·ece-m e, nã<J o a f j'irmo porque não estive aqui, qu.e diais antes, quan-
do n esta Camaro. se disoutiam factos a ttinentes ·á revolução do -Rio Granda 
do Sul, af f il-mava-se qu l'l alguns revoltors os rio-grande nses haviam r ecebido 
grossa quantia do Ti1esouro Nacional e h a viam trahido o comp :·omisso as-· 
s umid o . 
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Na turalmente foi prir equivoco que o nobre Deputado Sr. Adolpho Ber-
.ga:mini emparelhou [;.OS revo1ucio:narios rio-1grandenses 011 com e!les con-
fundiu os patriotas réunidos em ltapetininga, para ·1e·fesa .da 11rdem e da 
legalidade. 

O SR. ARTHtrR CAETANO: - Faz referencia a um facto que ig.noro com-
pletá.mente. 

0 .SR. JULIO iPRESTES; 
ciel Junior escreveu uma 
J>Ubllcou no O PaiR: 

Não põde ignorar por que o Deputado Sr. Ma-
·Carta a este respeito, que o 1Sr. kdoasto de Godoy 

Deve, pO'l'tanto, affirmo a V. Ex., saber .qualque·r cousa. relativamente a 
este caso. 

O SR. %ENOOSLÁO ;IDsaasAR: - Creio que ia verdade 110 que V. Ex. disse 
-com re:a ção 2-. alg'uns revolucionarios, é que receberam, do Ministerio da 
Guerra 80 contos, mas nã0 grOjSsa quantia. 

O SR. JULio P.REsTES: - P ·Or isto, disse eu, que o senhor Ado'lpho Ber-
_garnini quiz confundir os patriotas de Itapetininga coon os rlo-grand.enses 
que Teceberam dinheiro do Minister10 da Guenra. 

Devo, a,inda dizer, Sr. Presidente, que essas legiões de ·patriotas, reuni-
dos em Itapetininga, até o dia 18 de Junho, foram hospedados por m eu 
cunhado DT. Bernardes Junior e por meu pae, Dr. F eJ:>nando Pres tes, pelo 

·coron el Antonio Vieira de Moraes, chefe politico •e !Presidente do Directorio 
de Itapet·ininga. 

Do dia 18 em deant>e, mar·e>haram incorporados ao EJ<erclto e á Policia 
do E stado, mas sC'ITl[lre por co;nta do .governo de São Paulo. 

:Poirtanto, atê o ili-a 18 foram por nossa ·cmnt.a hospedados . . . 
O ·Sl\. PIRliis Do Rrn: - Ouvi do .Sr. Washington LUis essa informação . 
O ·SR. JULio PRESTES. - ••• e, dahi por deante, as contais de hospeda · 

gem, transporte, etc., foram pagas p·elo Thesouro do E stado vindas pe los 
·srs . C'-Oronel Franco Ferreira e At.aliha Leonel. Não custaram um sõ vin-
tem ao The sowro Federa!! . 

O s :a. AN'110NIO CAR.uos: - Apoiado. Corufi1rma o depoimento d e V. Ex. 
O SR. JuLio PIRESTES: - Recebo com vivo prazer o testemunho- do no-

bre l eaãe1· . N enhum desses 'chef·es recebeu .grossa maquia do · Thooouro · Fe-
·dcral (\,- devo a ccrescentar para que annote o Sr. Artbur Caetano, no capi· 
tulo da Historia que ootá escrevendo, que os so1dados patriotas de Itapetl-
11lnga, e a officia-lidade que -0s acompanhou, composta de medicos, engenhei-
ros, advogados, pharmaceilticos e estudantes de todas as escolas daquella 
localic1ade e as pessr>as que de toda a parte ruocorreram para a salvação .ae 
Sã~ P a u'J.o, não receberam até agora, pois, il'ecusaram-se a receber, do ·E sta-
"lo, o soldo a que tinham direite>. (Muito bem). 

Nestas co·ndições, S·r . Presidente, jul>go te r perfeitamente res1,ondido á s 
.accusações aqui feita:;; pelo nolbre Deputad'o Sr . Arthur Caetano, a s quaies, 
-aliás, eu não teria necessidade de responder, si não fosse a 'grande il'eper-
cnssão q .. e deu a essas palavras o discurso do !Ilustre, colJ.egs. ·db representa-
ção Sr. Va i-o-is de Castro. 1(Muito bem; muito be1n. O 01·aaor é vivamente 
r.wrnpr i m entaclo e abr'açaà0 por tod,os os Depruta,rJ,os presentes). 

O Sr. Arthur Caetano: - iPoucas palavras ap en a s, tSr . Presidente, J)ara 
clar fecho aos discursos que pronunciei em dua s sessões desta Casa . 

Falio ca sua lmente em um dia e m que os cory:pheos da lega%da,de, em 
notas alvi~are-tras na imprensa matutina, proclamam a sua victoria ·pelo es-
magamento completo da revoluçãe> no ·extrem0 sul. 

Ellll s eu communicaido officiaJ, o .Sr. Ministro da Guerra diz .que a r e-
volução do Rio. Grande está circumscripta ·á zona das 1Missões, onde apena s 
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P<'rmanecem em armais 7.0 soldad-os do 3° ~·eg:ianento , 80 do 2º de cavallaria. 
e 60 praças do .batalhão ferroviario . 

A±firnn.o, Sr. PresideTute, que com es,se communicado o Gov.erno d'altou a 
verdade á Naç:ão. · 

O SR. 'PRESIDENTE:· - Attenção! 
· O SR. ARTHUR CAETANO: - Não ha, Sr. Presidente, exagg>ero · de J.ingua-

gem, embora V. Ex., chamando a m inha attenção, diga .que estou infringin-
do termos do R egim ento da :Casa. Recordo-me, n este instamte , do qu e se pas-
sou no Senado da R'8publica quando o Sr. Ruy Barbosa d enunciava os mor-
ticinj.os do Sattei~te; e, alli naquelle recinto, 0 Governo, p ela pa lavra de um 
mustre representante do Maranhilio, oppunha desmentido formal ás affirma-
ções do orador. O Sr . Ruy Éwbosa disse; então: evocando os textos da 
Constituiçã0 da RepubHca, que "neste .paiz m ente o governo, nn'8nte o Con-
gress-0, mente -Q Presidente da Republica, tudo mente ". 

E' assim, Sr. P.residente, q u e e u , o.ppondo m'8U desmentido a esse com-
municado, affirmo .que na zona missiona ria estão em armas cerca de 4.00fr 
rio-grandenses ... 

O SR . GEJTULIO VARGAS: - Córte-se um zero ... 
O SR.. A'RTHUR OAErANO : - .. e que :não está a re'Volução circumsCll"i])ta 

á z0J1a de S. Luiz. Os revoludonarios ope.ram desde as longinqu as fronteiras 
com a Argezntina a té o município de Passo Fundo, onde a força do general 
Leonel Rocha, composta de ma is de '6·00 gaucho.s, tem agido <'onforme os 
comm'llnicad·os officiaes. 

S r. iPresidente, taes communtcados 1rão ser subsidio para historia des-
tes -dias; e, por isso, ellles ·desafiam rectificações solemnes. 

P ·or accasião da revolução de 1893 n ão havia .essas notas f.ornecidas á 
imprensa, e se as hoUVfr'ISSe, pela lea1dade com que COimbatiam -0s homens da-
qu ella época, certament,e na fé de officio do actua1 Ministro da Guerra, ha-
via de constar um dos episodios mais mem-oraveis daqu ella campanha . 

Refiro-me ao comb1üe de Inhambuy. A Bi, naquella luta e~traordinaria, 

onde se jogou a sorte dos dous partidos que disputavam o p redomínio no 
Rio Grande d.o . .Sul , a a la .commandada pelo então capitão •Setemibrino de Car-
valho foi a tacada por 'uma carga de 'cavallairia. 

Um gaucho levou a sua audacia a ponto de l a~ar o canhão da a.Ia dirigi-
da pelo marecha1 de hpje . 

o SR. LI.NDOLPHO CpLLOR : 
0 SR . ARTE)UR C'AEl.rANO : 

Vasco Alves P ereira . 

I sto é h'istorico? 
Füi h eróe desSe episodio o saudoso coronel 

O SR. LINDOLPHQ CoLLoR: - N unca ouvi a menor ref·eren cia a esse fa-
cto .que .é, realmente, -curioso . 

O SR . ARTE/uR CAETANO: - Si, naquella época, Sr . Presidente, já ~asse 
lei o projecto agora apresentado pelo :Sr. Arma:ndo B urla m aqui, .talvez o 
marechal Betembrino n ão itivesse assumido a gestão :da pasta da Guerra. 

ID' rea1mente alviç~rei.ra nesta hora para a pol'itica reaccionaria que se 
está ensaiando n a RepubUca . 

Para o desembarque do 1Sr . Epitacio Pessôa iprepairou-se nesta Casa uma 
recepção notavel com a discussão do. projecto relativ.o, ao .contracto da "Ita-
bira Iron ", onde os ataques a personalidade desse estaJdista republica no fo-
ram insinuados pela política official. E' I'8almente a lviçaretra para os do-
minadoires esta hora e1n que a p olítica financeira de São 'Pau1o é fa rpeada 
IJelo projecto relativo "!-O Banco c1o Brasil, o que nos foi ho·nte m a.nnunciado· 
pelas declarações categoricas do nobre Deputatdo Julio /Prestes. E' alviça-
reira esta •hora, Sr. ~·esidente, em que, coon o v rojecto que v eiu a ;plenario, 
e que sahiu d·este reci~lto em caixão de terceira ~lasse se en saiou a ireforma 
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administrativa dos officiaes das no.ssas forças de t erra e mar, ameaçando-
os com 11ma selecção que o marcava até com o estY,gma da ignomia. 

O nobre Re1atcrr .desse ·projecto teve mesmo a franqueza d e dizer, quan-
do se referiu ao movimento a bordo do couraçado S. P'aitlo, que a.quelles. 
jovens que se tinham sublevado haviam-se tornado indignos de vestir a far-
àa que nesta hora enver.gaim os defenso1res d'a }egaUdade . 

Sr. Presidente, o .que se aponta como indigno para esses joviens milita-
res que, na bahia do Rio de Jaineiro, se sublevaram contra o governo do Sr. 
Arthur Berna;rdes, é o facto delles terem 1J·rocurado homisio em uma Repu-
blica visinha, e terem entregado aique1le navio á prdtecção da bandeira ruru-
gua.ya . •Si por isso nós ;fossemos classificar de trahidores á Patria aquelles 
jow.ns officiaes, .teria o Club NavaI, qu·e os eX'pulsou do seu seio, que ar-
rancar da sala de 0hoinra do seu edid'icio, o retrato a oleo do Almirante Custo-
dio ,José de Mello. 

Ninguem fez entrega maJis solemne de um .navio revoltado d'o que aquel, 
Je- saudoso a lmirante. 

O Sll . BERNARDES ·SOBRINHO: - E' uma aggravante do· crime de deserção .. 
O SR . A.RTHUR CAETANo: - Elles foram ·expulsos do seio· do Club Naval, 

pelo facto <l e se haverem revoltad0 e terem entregado o navio, sob o seu· 
commando, á guarda da bandeira uru.g.uaya.. 

Eu .quero, Sr. Presidente, le r o pequeno dOJcumento que é a carta do 
almirante :Custodio José de Me!lo, entrega ndo os navios .revoltados sob o seu 
commando [L guarda da •bandeira argentina; 

(Lê) : 

"Exmo. Sr. :Presidente. 
Não pDldendo continuar, por carencia absoluta d~ recursos, na 

luta em ·que ha oi.to mezes se a;cha em'Penha.da a Marinha B1·aisHei-
silei•ra com o louvavel i·ntuito de defender a Constituição Po1itka de· 
seu .p'aiz, pacifical-o e annullair o militairismo., que tanto o. tem anar-
chisado, venho a est~ po'rt°' com a esquaidra sob meu command.o, 
afim de nos acolhermos á sombra da bandeira da generosa Nação 
Argentina . 

.Acchando-me em'barcado e todo o pessoal 'desses navios · composto 
de off.iciaes de marinha, exercito regular, patri-0tas e mari.nheiTos; 
desde este m-0mento entrego os ditos navios ao Governo Argentino, 
que 'lhes daTá o destino mais :conveniente. 

Saúdo a V . Ex. - Oustodti.o Jo'sé ele Mello. 
16-4-1·894". 

O Sr. Almirante Wandenkoik, tambem r evolucionario d e 1894, foi co-
lhido nas malhas de um proc.esso, d'epois de prisioneiro pelo insuc cesso. do 
J1tpiter . Foi condemnado, e quando o conselho lhe tinha imposto a pena-, 
es~.e Club Navaq, que acaba de expulsar e o11110 indignos os jovens -0f.ficiaes do· 
couraçado S. Paul:o, em uma manifestação de .desaggravo, el•egeu o almiran-
te preso para -0 cargo de P.residente. 

Vejamos a dif!ferei:nça das épocas e .aos homens. Hoje, .quando o com-
: mandante P.ro.togenes .está airn1a preso e incommunicaivel, o Club acceita ou· 
.. enge.ndra a sua renuncia ao cargo de Presidente e o Sr. almirante P.en1do, 

·,com uma votação insignificante, aboleta-se na cadeira do collega . 
· Como c.hamaT trahidor um of.ficial que se .abriga á sombra de uma ban-

deira estra,n geira? 
Não ha loF,ica . 

. 1 Qua,ndo ha pouco, nas margens do Iguassu', o .Sr. Dilermando ele Assis, 
, batido e esmagado pelas forças revolucionarias . . . 
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o SR. NICANOR NASCIMEINTO: - Dez vezes mais numerO'Sas do que a CD· 
Jumna que elle levava . 

O SR. .AilfrHUR CAEITANo: - ... entrou no territorio argentino, entreig~do 
as armas que a Nação Jhe tinha corufiadio tPara dete,sa da legalidade, noo Vie· 
mos chamai-o l!lem de covarde nem de trahi«l:or. 

O SR. DoRVAL PO\R'l'O: - Mas. V. Ex. declara que elle tinha sido batido 
.-e esmagado. E' a differença. Elle combateu primeLro . 

O SR. ARTHUR CAEITANo: - Podia, entre irmãos, lev:antar a bandeil'a bran-
ca, fazer uma entrega solemne, ser mesmo prisioneiro; entretanto, não o 
quiz. 

Elle, de certo, lerrub1,ou-se do celebre incidente de Leandro Goimez, em 
Paysallidu'. 

Perm·itta a Camara que, em ·duas pa;1avras, .recorde esse episodio emo-
cionante da historia do Uruguay. O gernoiral L€13indro Gomez foi sitiado em 
Paysandu' pelas forças brasileiras, sob o commanc:to do C(mde de !Porto Ale-
,gre, e pe.J'<l!s · forças do ·partido colorado, commandadas· pelo gen'eral Flores. 
Não .podendo mais resistir, foi intimado pelo general brasileiro a depor as 
armas. Leandro Go1nez, enfurecido, respondeu grossetramente que sua es-
pada não se entregava a um .general estrangeiro. Parlamentou e rendeu-se 
.ao general do partido adversarj.o; e , .com a <f'ero<cida:de de odios que dominava 
naque!le mom·ento, Leandro Gomez foi de•golado pelos vencedores. Foi uma 
victima da selvageria das paixões polit:icas daque·J!le instante. 

Não .quero d izer que o capitão Dilermando de Assis fosse um covarde por 
.não querer parlamentar e e ntregar sua espada ao .coronel João Fr~ancisco e 
não confiar no espírito 1 de ·imparcialidade dG adversaJiio . . . 

O .SR. N1CANOR NAsp:MENTO: - Da fiera do Caty. 
O :SR. ARTHUR CAEl'pANOi: - .. . e temer os Tancores do momento. Mas 

·esses moços do coµra~de S. Paulo nada q'liizeram tambem acceitar da jus· 
tiça po1itica do Sr. Arthur IBemardes . . . 

o SR. NICANOR NM/CIMElNTo: - Que não degolou ninguem . 
O Sn. ARTHUR CAJ,ilTANo: - ... não .quizeram ser recolhidos á prisão 

.apanhar cCimo apanhou e capitão Costa Leite.,. 
o .SR. NICANOR NAS,CIMENTo: - E' uma ihypothese . 
O Sn. ARTHUR CAE11rANO: - . . . desfeiteado pelos gaJfarros policiaes, em 

uma policia em que Qs prisioneiro.s políticos sãe sevidados a palmatoria, 
-como havemos d~ provar compridamente desta tribuna. 

O SR. N1CAN0R NAi>CIMENTo: - Veremos essa prova. 
O SR. DoRVAL PoR1'0: - O revoltoso pôde inspirar-nos todo o respeito e 

·consideração, mas quando se bate. 
O SR. GILBElRTG Al\[ADO: - Este aparte o or~o,r deve temar em toda a 

consideração. .Si, ao m <enos, os revolto.sos se batessem, poderiam ser consi-
derados; mas, procedendo comG procedem, tornam-se simplesmente ridiculos . 
Não. pQldem merecer, por isso, '.nossa consideração. 

o SR. DoRVAL POR'.110: - E n<i>sso respeito. 
O SR. GILBEIRTo A.lyIADo: - O que não admitto ê que esses moços brasi-

·1eiros, que '\1'€Ste<ln a .farda e <t!êm o dever de defender a :nossa bandetra , sejem 
ridiculos. 

O SR. N1CANOR NASCIMENTl1': - A prova ê a differença que fazemos en-
-tre os correUgionar:ios do orador e os outros revoltosos. 

0 SR. ARTHUR CA.J!YI'ANo: - Nem tomo Elm .consideração O aparte do il-
Justre representante d~ Sergtpe. 

O .SR. GlliBERTo A114AD0: - Não t'oma em <consideração?! 
O Sn. ARTHUR CAJ!\TANo: Nã0 é ·desconstderação pessoal a V. E x .... 
O SR. GILBEIRTo A~ADo: - Era preciso ificar bem claro. 
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O SR . ARTHUP. \CAETÁNo: - ... mas é que acho que se não póde estabele-
cer disti-ncção entre revolucionarios que se bateram e revolucionarios que 
se nã-0 ba teram. 

O SR. GrLBER1'o AMADO: - O aparte do Sr. Dorval 'PQ'rto me pareceu per-
feitamente preciso. Devo dizer a V. Ex., com toda a minha a lma e sinceJ 
ridade, que ouç.o V. Ex~ e meus adversarios com o maior respeito, porque 
comprehendo a attitude de V. Ex. AgCira, quando me encontro deante de 
um facto que não comprehendo, !l'i·co alarmaido; e positivamente não com-
prehendo que revoltosos tomem conta de 'um navio, coima o S. Paiilo, a pre-
texto de que o Sr. A·rthur Bernardes está concu lcando as liberdades ;publi-
cas, e vão dar um passeio a, Montevidéo. Porque, ·devo ainda accrescentar; 
se eu, a manhã entendesse que o 1Sr. Arthur Bernardes estava c OJnculcando 
as liberdades publicas e me transformasse em revoltoso, esteja V .Ex. certo 
de que haveria revolução mesmo séria. 

O SR , ARTHUR C'AETANo: - Revolucionarios ridiculos, ·cobertos de todos 
os Jabéos ! 

Poderia ler desta tribuna, Si não fosse uma desconsideração que não 
quero pTaticar com a pessoa do Sr. Almirante Alexaindrino de Alen~ar, d0-
cumentos ·sensacfonaes "por elle a;ssignaidos; poderia ler, mais do que tudo 
os artigos daquella época, a linguagem com que um jornal, o orgão h oje 
extremado na defesa do Sr. Arthur Bernardes, tratava esse a lmirante, de-
clarando-o trahidor á Patria. 

O SR. GII·BElRTo AMADO : - JI:s tou da ndo estes apartes por que penso que 
todos nós, brasileiros, no mamente) a.ctua1 devemos definir a nossa situaçã:0. 
E.u, por exemplo, pretendo dar, se puder, resposta ao Senad or :Barbosa Lima. 
Ach-0 que não é poss-ivel, ·neste instante, silenciarmos sobre taes pontos . Ha 
militaristas; ha os que estão a favor dos militares . .. 

O SH . ARTHUR CAE!rANo: - P 'erdão; preciso t erminar e V. Ex . poderá 
~·cservar-se para fallar qua ndo lhe coube·r a v ez. 

O SR. "NElLSoN DE •SENNA.: - A resµeito d 0 Almkante Alexan'<l.rino de 
Alencar, ha poucos dias, na Ca1naira, levantou-se uma caluannia historie-a. 
Elle não levou o Aqiiidaban a aguas estrangeiras. Co·nforme sua consciencia 
lhe dictava naquelle momento, ei·i·ado 01,u certo, o Almirante Alexandrino, 
comma11dando o Aquiaaban, manteve-o dentro de aguas 'brasU.eiras, em u1n 
porto 11acional; e não commetteu a villania de conduzir o navi0 ele guerTa 
ao estrangeir.o. 

O SiR . ARTHUR iC'AEnANo: - .S.i era. uma villania foi o chefe da esquadra 
o Almirante Custo.dia José de Me!lo, quem a p.ra tic ou. 

O SR. NICANOR NA.SCIMElNTO: - Mesmo o Sr. Custodio José de Mello sô 
entregou o seu navio quando não. tinha mais .r ecursos, e de pois de se ter ba-
tido heroicamente durante oito mezes . Combati-o na·quelle momento com 
armns na mão, mas reconheç0 -que eHe sempre se portou cerno um valente. 

O SR. ARTHUR CAETANO: - O nobre Deputado por Minas -que a;cab.a de 
'se fazer a dvogado do Sr. Almirante Alexandrino de Alen car, ouviu deste o 
que affirmou em seu aparte? 

O Sn. NELSON DE SENNA: ~ T~nho as informações da é.poca, e, :com: a 
alma de moço, eu proprio acompanhava os factos. 

O fln. ARniuR CAETANO: - Para mostrar •como €lle pensava naquella 
, época, peço licen ça para ler seu depoimento; não desejava !l'azel-O\ mas sou 
1 obrigado, em virtude do apart·e do nobre Deputa do. 
1 o SR. NELSON DE .SENNA: - Quanto á ·i1n.sinuação. M que ou:vi o Alm!ràn-
",te Alexan drino .de Alencar, deixo-a no. tapete. 'l'rago informações axactas, e 
.'min ha consciencia ae republi<cano não precisa ser soprada por terceiro. 
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o SR. ARTHUR CAETANO: - Vou copJetar as in<foi·mações de V. Elx. lendo 
a carta do .Sr. Almb·ante Alexandrino de Alencar ao .Sr. Conselheiro Gaspar 
Silveira Martins . Elil-a: 

"Sa nta Ca tharina, 7 de Abril de 1894 - Illustre Amigo. Dr. Gaspar Sil-
veira Martins. - Com o desastre .do meu ca«"o amigo o bravo Almirante Sal-
danha da Gama, nossa causa, tomou rumo diverso, isto é, Iutamos contra 
vento, mar e corrente, precisamos assim de muita energia para v en<Jetmcs 
estas difficuldades, G1ugmentadas ai·nda mais, com esta debaoie do te rror riu.e 
invadiu os nossos partidarios. 

'l'em sido pre ciso de minha parte despender uma dõse forte de energia 
para conter esta manada que de colla em Pê quer disparar para traz. Pen-
sanr1o nas vantagen s deste porto ·e no grave erro de abandonal-o, visto que 
o inimigo ú podia fazer immediatamente, base de suas ope1·ações contra 0 
Rio Gra nde, fiz o sacr-ificio de mantel-o até que se deci-da a posse completa 
<Jo nosso torrão, assim a expedição partiu e eu aqui fiquei mantendo o posto 
com o v elho A.quidaban. 

D~ve saber já, que 0 campo está a;plainado e a junta ,governativa de har-
monia plena c om a r evolução .rio-grandense, marchará de accôrdo s-ob todos 
o,s pontos, assim, peço-lhe que faça vir quanto. antes o seu enviado, visto 
que o. velho Llquidaban garantirá a s ua retaguarda no caso de um dPsastre 
sõ faltando ao 1JObre veJ.ho, um pouco d e alime nto, carvão e azeite, pa ra po.ler 
afrontar as iras do tyranno. Ainda .posso aguentar-me aqui mais um mez 
com os alemento& que possuimo.s, ma is tempo• é impossivel, .porque falta.r't 
completamente o ·carvão, que é quasi nenhum, e no ·entre tanto, sou obrigado 
a gastar um pouco t9dos os dias, para estar prompto a 0 embate de u~a 
surpreza. 

A canalha positivi1ta :com o idiota do Lorena á il'rente, está por t erra e' 
ainda esperneia nos faiàendo mal aqui. 

O mais importtmte é o que vou lhe consultar, sobre a marcha da 
revolução. 

O que devemos fazer .caso a s forças do tyranno invadam o P araná e 
Santa Cathari.na? A minha idêa é aUiviar o AquidQ,ban e mettel- Ot na barra do 
Rio Grande trancando o porto pel0 la do de dentro, toda questão está na 
oentrn1!la calando elle 1 ~ pés. Si Sa•ldanha ahi estiver ao •seu la do podem per· 
!feitamente conceber um plano pa ra mudarmos completamente a face das 
ocousas. 

O meu plano venGeu desta v ez, atacar -0 Rio G.ra.nde por surpreza. E 
depois <1Póssa'Imos completamente do Esta do. par·a leva ntairmos um corpo de 
exercit o respeitavel e vir fazer ·frente ao tyrann-0, to.rnando-nos independentes 
em quanto este malvado .governar. 

Infelizmente, Gum~rdndo não quiz marchar .como se .Unha combinado e 
lá ficou no P a raná fm,1endo cousas de sua crubeça, queira Deus elle n ão leve 
uma lição . A nossa inde pende ncia provicsClria nos traria a. protecção da Re· 
publica Argentina e Oriental, visto. que elles sõ têm um pensamento; en· 
fraqu ecer o BTasil a ssim aproveita rmos agora para neutralizar a protecção 
escandalosa ·que e lles dão ne ste momeinto. ao Floriano". 

Disp o.nha do amigp obrigado. - Alexancltrino de Alencar. 
O SR . NElLSoN DEJ SEJNNA: - El' uma. intempestiva exhumação de doeu· 

mentas historicos, cu~a authenticid'ade V. Ex . não pôde asseguraT;: não 
t êm base . 

O SR. ARTHUR CAJ,ilTANo: - E-stes documentos já vieram a publico. 
O .SR. NELSON DEJ SEJNNA: - .A,gora, fügo a V. Elx. que o facto qu'e ai· 

f.iTmei é veridico; estã, na c o111sciencia nacional, que o Almirante Alexa ndrino 
d·e Alencar, com o Aq1iidaban, manteve-se sempre em aguas brasileiras, 
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o SR . ARTHUR 'CAETANO: - Acceito a .rectificação de V. Ex . 
o SR. NELSON DE SENNA: - Não levou nossa bandeira á humilhação de 

ser arriada em paiz estrangeiro. (Miiito bem) . 
o SR. ARTHUR CAETANo: - Estão ahi as cartas e doc.umentos que sairão 

amanhã com o meu discurso. 
Já foram publicadas ... 
o SR . BERNA!RDES SOBRINHO: - Onde ;foram pubJ.icadas? 
o SR. A.RTH/uR CAETANO: - ... até na imprensa do Rio de Jan-eiro. Já ap-

pare(!era.m no "Imparcial", ·ha annos, se me não ,engano. 
Agora, venham chama-r a esses de "trahidores á patria" . 
Veja V . Ex., Sr. Presidente, a linguagem com que, nas folhas interes-

seil'as do Governo, vae \Sendo tratada essa figura extraoTdinaria de rio-gran-
dense, o maior dos rio-grandenses v-ivos, .que é inc.ontestavelmente o Dr. Joa-
quim Francisco de Assis Brasil. Sagrada reserva da democraieia brasileira, 
que veio impollutda dos dias da propaganda republicana, elle não pôde me-
recer os apodos que está recebendo, sem ·que, em nome de Rio Grande do 
Sul, pela nossa bancada, eu lavre neste momento um protesto solemne. 

o SR . NELSON DE SENNA: - V. 'EJ,x. tem procuração da bancada? 
o SR. ARTH/UR CAETANO: - Trahidor á patria! 
Lembro a V. Ex. aquelle decreto de Floriano, em que cassava as 'honras 

militares de Ruy Barbosa, dizend0t que elle estava tT.ahindo a patria no es-
trangeiro. 

Trahidor á patria, ,Sr. Presidente, o .homem que descobriu o Brasil na 
Conferencia de Haya ! 

O SR . NELSON DE SEJNNA: .- V. Ex. não estabeleça 1SimHes; sã0 dolorosos 
e ' 'diminuem profundamente as personalidades em fôco, no1 momento. 

O SR. A.RTH/UR CAETANO : - O nome de Assis Brasil pôde ser invocado por 
todos que t enham amor ás idéas demo·craticas e á 'JlrOpria Republica. 

Não ha, hoje, da propaganda repub!i.cana, n enhum.a reliquia, nenhuma 
tradição mais immacule.da. 

o SR . LINIDOLPHO Co,LLOR: .--'Na opinião de V. Ex. 
O SR. NEJLSoN DE SENNA: - Fui grande admirador do Sr. Assis Brasil; 

mas, no dia em que S. Ex., trahindo os idéaes da ;patria republtcana, se 
mancomuna •com rebeldes, em terra. estrangei.ra, des!iga.ndo sua assignatura 
de um pacto solemne, como o de Pedras Altas, :não merece mais a minha 
consideração, nem a. de todos os bons republicanos. 

O SR. ARTH/UR CAETANO: - Nã0 desUgou; já estava desligada. pelos ad-
versa.rios. 

Naquella hora, Sr. Presidente, se dizia que Ruy Barbosa. era trahidor 
miseravel e execrando <la Paitria. Era a mesma linguagem de agora . 

Não podemos ser juizes desses factos; partes que somes e apaixonadas, 
só devemos ter um proceder; appellar para o tribuna! do futuro. 

O SR. NELSON DE SEJNNA: - V. Ex. não faz outra cousa senão ag.itar 
paixões ; como reclama essa serenidade? 

O SR. ARTB!Im CAli1I'ANO,: - Nem temos que nos defender da a.ccusação 
de militaristas. 

Si ha um partido civilista, que ,pôde de viseira alta, bradar por este prin-
cipio, ê justamente 0 federaiiste, do Rio Grande do Sul. 

Em armas nos levantámos contra o golpe de Estado de Deodoro; em 
armas combatemos, depois, o floria nismo, com to'cla a nossa energia civlca; 
na tribuna. na imprensa, nos lan~ámos ao lado de Ruy Bai~bosa, nessa cam-
panha que é, talvez, o m aior apostolado da demo'cracia que se tem feito em 
nossos !lias, campanha de reacção contra a candidatura elo Marec·hal Hermes 
da Fonseca. 
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Da mesma fórma, quando no dia ó de Julho, em São Paulo, explodiu unia 
revolução, a que se dava o caracter exclusivamente militar, nosso tambe.m 
foi o protesto, soliclarios com o nosso passado. Não quebramos, não inter-. 
rompemos essa linha da nossa evolução. 

O SR. LINDOLPHO CoLLOR: - Houve algum outro partido politico, em 
qual.quer das parcella s da União brasile ir a, que adheris se á revolução de Sãv 
Paulo? 

o SR. ARTHUR CAETANO: - Não sei . 
IÜ SR. LINDOLPHO -ÜOLLOR: - Qual foi esse 'Partido, sem ser o de V. l!lx . 'I 

VV. EEx. adheriram, [Jor conseguint<3, a Uina mashorca militar. 
O SR. ARTHUR CAEYl'ANo: - J'á tenho uiscutido a razão do n osso rompt-

men to poli tico; assim, não vou entrar nessas cansiderações, por.que a hora 
está a findar e. já tenho ferido os pontos princLpaes que desejava. 

O !SR. NEILSON _DE SENNA: - V . Ex . tem ainda vinte amplos minuto~ ao 
Expediente . 

O SR. ARTHUR CAETANO: - .Já disse em meus discursos porque rorripJ~ 
mos e estamos em arma s. A !Alliança Libertadora mantêm a coherencia po-
litica. EstJá em luta corr.o esteve no pa;ssado e pelo·s mesmos ideaes. 

Não t emos, absolutamente, essas ligações militaristas, Ha, na verdade, 
por instantes, alguns pontos de defesa de oflficiaes op1)rimidos, mas pelos 
p•ro1Prios brios do Exercito, pela ['eacção que nos '<iespertou, por exemplo, esse 
projecto de reforma administrativa dos officiaes. 

o SR. LINDOLPHO COLLOR: - I sso é posterior; vv . E E x. já t inham a dho· 
rido ao movimento militar. 

O s~. AR'IHUR CAETANp : - !Sã o estes os pontos un1cos. Quanto á ' politic8 , 
somos intransigentes contra a dictaJdura militar. Acho que a nação bra5'!-
leira a inda hoje pode conpar que não ha partido nenhum qu e ao militarismo 
se submetta. 

Na luta de hoje, si íl-CCeibámos a collaboração de olf!ficiaes do Exercito, 
como a do proprio _General Isidoro Dias Lopes, é por.que é nosso correligio-
nario •po-Jitico, que entrou n a revolução de 18·93, contra o militarismo . 

Terminando, 1Sr. Prc:isidente, quero recordar um trecho daquella carta 
memora vel de Lopes Trovão, dirigida ao Marechal Menna Barreto . Elle dizia : 
"em 7 de AJbril, o Exer'pito acom'!}anhou o :povo, em 13 de Maio ainda o 
Exercito a com'Panhou o po·vc, mas em 1'5 de Novemlbro o povo acompanho u 
o Exercito. " 

Sr . ·Presidente, é essa a tra'dição da Rewublica ... 
O S R. LINDOLPHo Cor,LoR: - VV . lEEx. nunca acceit aram, sempre riro-

testara:m conta r a R epuqlica milita.r de 15 de Novembro . 
O S~. ARTHUR CABTAl'\O: - . . . é esse o peccado de origem, é esse o vicio 

das ins tituições actuae~, na phrase lapidar de Ruy Barbosa. 
Nós dentro do Rio Grande do Sul nunca queibl'ámos a lirih a de coheren· 

eia, porque sempre fomos anti-militaristas . 
O .sa'. NELSON DE SEN°r.iA: - Entretanto, V . Ex. des·de Julho estava !clen·· 

tlificado, de corpo e a J.ma, com o movimento militar de S. !Pa.ulo. 
O .SR. ,ARTHUR CAEYl'Al\/O: - V. Ex. não ·pode dizer isso. 
o .SRI,. NELSON DE !.3ENNA: - E neste instante ainda está. Os factos a.ili 

esta.o. 
O flR. ,ARTHUR CAETANO: - Os Cihefes dessa revolução a:pontados erttm o 

General I s idoro Dias Lqpes e o Coronel João Francisco. O Coronel J oão 
Francis co, Srs . Deputa;d<;>s, qua si não conheço, com elle nunca troquei uma 
:palavra. O General Isidoro Dias Lotpes, meu conterraneo, meu amigo, haJ 
cerca de quatro annos não me avisto com elle . Si houvesse algum entendi-
mento de minha parte, quando estive em .São Paulo durante a occupação do~ 
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revoltosos, ·devia ter sido forçosamente, com um dos chefes do movimento. 
E' esta a tradição anti-militarista do meu partido que reaffirmo so-

lem nemente. 
Agora, terminando, direi ao Exercito glorioso de minha patr!a, que acho 

razoavel a sua reacção quando se sentir ferido nos seus brios, parte inte• 
grante que é da sociedade brasileira e que, come em -7 de Abril e em 13 de 
,)lfaio deve confraternizar com o povo. E' a bancada Hbertadora, são os· civi·· 
llstas tradicionaes desta Casa, que se levantam ipara ruf;firma.r que acham 
Justo que repilla qualquer af:fronta, na hora em que a política do t:attete, 
quer arrastal-o á i:niseria e á deshonra. (Muito bem; muito bem). 

SES'S.Ã:O DE 23 DE DEZEMBRO 

O Sr. Arthur Caetano: - Sr. P1,esidente, agradeço ao meu nobre amigo 
e digno companheirG de bancada Sr. Baptista Luzardo a graça de cede1·-me 
a palavra para responder a lguns topicos do discurso aqui pronunciado na. 
ultima sessão ·pelo illustre representante de São Paulo, cujo nome peço licença 
para declinar, Sr. .Julio Prestes. 

Da nota do Diario do Congresso na inserção deste disoorso, consta que 
S. Ex . foi abraçado por todos os deputados presentes, incluindo tambem, na-
turalmente, a minha pessoa nesta maniífestação, o que, entretanto, não se 
deu, como não se a;io·dia dar, com i;e.ferencia a alguns outros deputados daj 
Alliança Libertadora do Rio Grande do Sul por motivos que vou esclarecer 
no decorrer do meu discurso. 

A Camara ouviu os commentarios que fiz ao livro do General Abilio de 
Noronha , e a uma correspondencia epistolar reiferente á revolução de Julho 
na capital d(, São Paulo. 

Não rectifíco uma linha, não tenho que a lterar uma palavra aos com-
mentarios feitos. São documentos que ·merecem mesmo ser esplana<tos o 
esclarecidos. 'Si ouvi com toda attenção o discurso dG illustre repr0sentam:e 
de São Paulo, foi porque S. Ex. não só rprestava um depoimento acercai 
elos varios episodios em que foi parte, como tamlbem eu não achava muito de 
accõrdo co.m os estylos parlamentrures, que quero observar, interro1n-per a 
oração do nobre coUega, 

Com r eferencia ; correspondenc!a epistolar, bem vê a Camara, Sr. .Pre-
sidente. que eu não podia elucidar o meu discurso com os seus trechos, tal 
qual fiz com o livro do General Abílio de Noronha; trata ndo-se de materl'tt 
delicadíssima, apenas me louvei em informações que julgo idoneas . Mas de 

,fórma alguma poderia estamrpar na integra esses documentos nem des<l.O 
,logo r evelar o nome do seu autor, o que seria eX'pôl-o a uma situação diffidl, 
dada a 'hora tremenda que estamos vivendo. 

O SR. JULIO PRESTES: - .Mas V. mx. acreiditou na veracidade dessa cor-
responc1encia, tanto que a trouxe para a tri1buna da Camara. E por 1sso foi 
respondido. 

O SR. ARTHUR CAETANO: - J!'iz os commentar!os que constam do meu 
di scurso . Tive mesmo, em palestra, a lealda de de dizer partkularmente ao 
nobre representante de São Paulo ... 

O iSR. JULIO PRES'.1.'Es: - Depois da minha resposta. 
O SR. ARTHUR CAElTANO: - . . . que eu possuía e·ssa corres•pondencra. 

.mesmo na parte <relativa áquellas violencias tal qual está no documento em 
meu poder. 
e "Não se trata dos batalhões patrioticos, m a s de grupos volantes, que 
10Peram n essa hora", respondeu-me o r epresentante paulista. 
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ô 1SR. JuLIO PRESTES: - Os batalhões ipatriotico,s, posso a1'<firmar a V. Ex. e 
a Oamara toda o sabe, foram commandados por ofüiciaes distinctissimos d~ 
Exercito e não commetteram nenhuma violencia. 

O 1SR. ARTHUR CAElTANO : - Esbá no meu discurso, e aca1bo de reproduzir 
-palavras textuaes, que chegaram ao meu con'hecimento. Com referencia ;,, 
essas outras notas, que dizem respeito á actuação militar, eu me cingire!i 
aJpenas a reafll'irmar o que 'decol're do proprio discurso do illustre represeH· 
tante de São Paulo, quando, acerca dessa intervenção armada, dessa defesa, 
das legiões patrioticas a que alludi, diz S. Ex. que "esses batalhões se em. 
penharam em dois comibates, o primeiro em uma luta que durou pouca;i 
horas, entre Mayrink e Pantoja. Alíi tiveram esses patriotas o primeiro 
paptismo de fogo." Tiveram os legalistas seis baixas e os outros 15. No dia 
seguinte - diz S. Ex. - tivemos novo -combate durante todo o dia e toda 
a noite, até á mal'!ru1gada, e, ao amanhecer, entravam em Tuliayrink'', sem 
relf'erir que numero de cadaveres havia no momento e depois desse combate 
tão tremendo e tão encarniçaJdo, quafXl as !baixas da legaJ!idade e as qu~ 
fizeram nas columnas dos revoltosos. 

O SR. JuLio PRESTES: - Quando responder a V. Ex., terel occasl!l.o ilO 
dizel-o. E isso será hoje mesmo. 

O SR. ARTHUR CAETANO: - "Depois occu:param São Roque." Dessa fôrmtt, 
Sr. Presidente, essas legiões a .que se Nferiu com tanto entlhusiasmo o illu~ 

tre representante de São Paulo UvEll:'am mesmo, segundo o depoimento da 
S. Ex., uma actuação decisiva, pois foi com a sua. amYrowação que fugirant 
os revoltosos qiie ocOtu.pavam a cidade. Essa fuga, Sr. Presidente, embora 
não 1quizesse mais voltajr a esse assumpto, desafia um , commentario , 

Fuga .. . 
O SR. JÚLIO PRESTES: - Fuga, e fuga ver,gonhosissimtt.. 
O 1'3f!t, ARTHUR CAEl'llANo: - ... ,quando de uma ·parte existiam 1~ . o oo 

soklados do Exercito e das brigadas estaduaes, e quando de outra parte, 
5. 000 soldados e patriot<Ls, sob o commando do General Azevedo Costa, quer 
dizer 20 mil bomens a'l'mados, municiados e ,preparados, que faziam o assedio 
dos revoltosos; estes, er,ttretanto, retiraram-se levando o maior comboio mi-
litar de que lla noticia, e indo dahi ao Estado de Matto Grosso, por e'ues 
revolucionado, segun·do immediatamente tivemos sciencia, pelo sitio e pela 
moratoria que furam d<;>cretados .para aquelle Estado·; chegaram ao P ara.na, 
ondfl, passados seis :m!l'ezes, ainua se encontram, tendo o Governo designado 
para .com'batel-os uma jias melhores e mais bri1hantes figuras do E xerdto 
brasileiro, tal seja o G,eneral Rondon. Quero ler, 1rmrqu e é um documento 
curiosiss!mo para a historia da aJctu alidade, o telegramma em que, ha poucos 
dias esse militar nos d EJ-va noti'c!a das operações: 

"Vamos inqo muito bem; sem sacrifícios, levamos as o.peraçues 
com vantagens e á maneira demorada por causa do terreno, que e 
muito montanhpso e coberto de florestas de taquarussú. E stamos 
aibsolutamente \leguros da nossa acção . Confiem e esperem. Affe.· 
ctuosos aJbraços. -- General Rondor1>.'' 

Esse telegramma, \õlr. Presidente, não é dirigido nem ao mínlstro aa 
Guel'ra, nem ao chefe dq Estado-Maior do Exercito; é endereçado ao Dr. Pau'!o 
Gomide, director dos T\llegrapihos ... 

Fica, portanto, ess~ nota consi.gnada no meu discurso, porque, sem n•rtt· 
-verencia ao illustre militar, digo que essa é a parte comica da tragedia. 

Com attinencia, Sr. Presidente, á retirada do Dr. Carlos de Campos aa 
capital de São Paulo ... 

O SR. JULro PRllilS'.l'ES: - O Dr. Carlos de Campos não se retirou da cap!ta.t. 
Guayaüna é um subul'bio {la cidade. Seria o mesmo que si se retirasse deSl6 
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~dificiD para o hotel de Copacabana. S. Ex. fQi . para a frente Cl,e batalha.,· 
ficou com o E s tado-Maior do Exercito. 

o .S'!l. ARTHUR CAETANO: - O que qqero é apenas i:eaffirrp.ar, Sr. Prest• 
dente, o que disse durante o meu discurso: que o General Abilio de Noronha. 
dissera no seu )ivro. , . 

O 1SR. JULio PESTES: - O que 'º General Abilio de Noron.ha disse no i.eu 
livro, já repeti, e disse a V. E :iç . , sãio imip'l'.'essões dos revoltosos, coll'jidas! 
atra>"és do seu temr,>~ramento. 

O SR, ÁRTHUR CAmANo: - ... que existia um equiliibrio de forças . ll'.l 
V. Ex . di.sse então que eu não me havia condu:i:i'do, nessa parte, de •boa tn• 
E', portant•o, .o nob.re Deputado quem merece de mim essa censura. 

O SR. JuLIO PRESTES: - V. Ex. pode censurar-me de accôrido· com o livra 
do General Abillo de Noronha, livro de um .prisioneiro, com informações mi-
nistradas pelos revoltosos. 

O iSa ARTHUR CAETAN'O : - V. Ex. baseou tam'bem a sua argumentaçtto 
nesse livro. 

E aqui está, quando V. Ex. diz quaes as rfoTças que se defrontaram em 
ti. Paulo . .. . 

O Sfl. JULio PREsrns: - Informes colhi-dos do .proprio livro, apezar cre 
ter sido esse trabalho feito com informações dadas pelos revolt>osos. Dari::f 
esdareclmentos mais amplos a V . Ex., desde que assim o deseja .. 

O ISR. ARTHUR CAETANO: - ... V. Ex. não cit11- as datas que se encon• 
tram no livro. E' um livro prod'unqamente legalista, de tremendo ataqµe a.os . 
revoltosos. Desta d'órma, quero dizer que V. E;x ., quandq desceµ a minuc1a.r.11 
sobre. as forç:;as que se defrontara111, citou o livro ... 

O SR, JU'Lio PRESTES: - Li, aipenas, uma, pagina do livro. 
o SR. ARTHUR CAETANO: - ... mas não leu a data, e o autor d!:;; ql\e 

aqu!Ho se passara no dia 10, quando o Governo j<\ Ele nav\1'1, retirado. Ah! 6 
que o General .A!bilio de Noronha censura. Não censura o Sr. Çarlos é!~ 
Campos, cita mesmo o caso da retirada de PçiincaDé . Diz qqe era o governo 
civil, que, .vara sua segurança, abandonava a séde do goyerno . Mas o que 
nao I! des:cul•p<1.vel é que druhi se retirasse o governo militar. Esse é qu., 
t inha de resistir, e - é convicçãio minha - se houvesse a resjstenc!a, ai!! 
Udhesões que se deram posteriormente á retiraJda não se teriaTTI verlflca:do, e, 
tlentro de poucas horas, a revolução teria fracassado completamente na ca· 
p!tal de •São J>aulo. 

O SRJ. CEsA-R :VElRGUEIRO: - ·Mas a primeira resistenda devia ter parn.::i.o 
do General Ahilio de Noropha, 

O 1SR. ARTHUR CO\J;)rANo: - O livro do General kbilio de Noronha n1lCl 
tev~ . até este momento, a contest~ção, que desafiou, dos generaes que exe:"<"-
ceram commando na revolução de S'. Paulo. Esses é que estão na oibrigaç!l.a 
de trazer esola r ecimentps. 

O sn. JuLio PRElSTEs: ~ A contestação a esse Uvro consta dos relatorlo" 
feitos pelos generaes a que V. EJx. se refere, rela torios em relação aos quaee 
náo houve ordem para serem publicados, ainda, mas que o serão op·portunllt-
mente. 

O SR, AM'HUR <CAETANO: - E' uma eX',l)licação de V. Ex., sendo passivei 
que, posteriormente, venham a d esappa1'ecer as razões destes ataques, mae. 
nlnguem, de boa fé, l e,ndo a expos ição do General Abilio de Norornha, pda.e 
deixar de encontrar até imparcialidade, al1ém de certo esrp·lrito de justiça, com 
que e ncara os acontecimentos que se desenrolaram na capital p aulista. 

Não é , Sr. PresiÇ!ente, corno declarou o 'illustre r ep1·esentante de sã., 
Paulo, intenção nossa trazer uma adulterada comprehensão ou tendenciosa, 
interpretação de factos que se ligara m á r evolução de S. Ex., quando se re-
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fere aos r evoltosos, diz que elles, nos seus po.positos, tinham ª 'Penas um 
intento: era saqiiear, matar, inendiar e fugir . .. 

O 'Sr: .. ~ULio PRESTES: - E fo i a unica cousa ,que !fizeram em S. Pau10 . 
Quero que V. Ex. mostre qual foi a obra politica e social dos sediciosos de 
São J?'aulo, qual o ideal que apregoaram em São Paulo, sinão o saque, o 
roubo, o assassinato e a fuga, em seguida . 

O SR. AR'l'HUR CAETANO: - Reproduzirei na meu discurs o a declaração aP. 
V. E x. , mais ,quero que tamibem figure nelle uma outra declaração, quo 
r eputo da maior a utoridade, <porque é de um paulista benerrwrito, de um 
homem que, ha pou~cos dias ainda , São Paulo, se preiparava para recebe•· 
com as maioers homenagens. Desejo ler um trecho da carta que ao General 
Eduardo Socrates, dirigiu, a 27 de Ju1ho, já n as vesperas da r etirada dos 
'<'evoltosos, o Dr. José Carlos de Ma:cedo Soares. 

O ISR. JULIO PRESTES: - O Dr. J<Jsé Carlos de Macedo Soares está senao 
processado, como V. E x. não ignora, pelo fa.cto de ter s ido sedicioso em 
s ·ã o Paulo. 

1() 1SR!. AooLPHo BERGAMINI: - 1Si é verdaideira, como acredito, a rnroi·-· 
mação do nobre collega, então já ha nomes de responsabilidade na sedição.,, . 

O SR. JULJ:o PRESTES : - Não sei por que motivo se tertá envolvido, n[lo 
sei si· está ou não envolvido, si é ou não cu~pado, mas devo dizer a V. Ex. aue 
~em de respcmder a processo, onde se defenderá. 

O SR, ADOLPHo BIDRGAMINI: - Nesse caso, é o segundo nome que conheço: 
o de Belisario Penna, t ambem está envolvido e é igualmente, um nome na-
ciunal . Não t enho sur.prcza a lguma em ouvir os ataqu es que hoj e se fazem 
41.os r evoltosos, porque os

1 
de 93, soMreram a mesma cousa. 

o SR. JULIO PRESTES: - Tinham um ideal, 
O SR. AooLPHo BERGAMINI: - Isto diz V. E x. agora, m as naquelle mo 

menta se lhes n egava . 
O S!?. . ARTHUR CAIDTAJ,<o: - R eproduzi no meu discurso as palav·ras e o 

julgamento do illustre r ()op,resentante de São Paulo contra os revoltosos, º' 
f<P.us intuitos, as s uas condições. Quero agora ler as palavras do Dr. Jo"~ 

Carlos de Macedo Soaresi . Diz S. Ex. nessa carta m emoravel ao General. 
Eduardo Socrates, commandante supremo das forças sitiantes de São 
"Paulo: (Zê) 

"O animo da leal e fiel população de são Paulo est á aibatido, ma.~ 
com<para, com az19dume, o tratamento generoso- que tem recebido do5 
revolucionarias, \!Om a üeshumanidade ·· inutil do ininter:ru1Jto 'bor.1-
bardeio ." 

O SR. J u;.,10 PnmsTEs: - Benemerito, porque est ava ao lado dos sedicioso,. 
O SR, ARTHUR CÂETJi-NO: - Benemerito, e tanto assim que, ainda na 

poucos dias, ia ser sagrado pela capital de São Paulo. 
o .SR. JULIO PRESTES: .- Não foi a São Paulo . 
O SR. ARTHUR CAEirAl\fO: - Não poude ir, porque, quando de sua partida, 

se exerceram aqui e lá medidas de compreGsão, a:llegando-se que a s11a ~he

gada a São Paulo poderia determinar desordens. 
o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - E por i lõSO foi preso aqui. 
Q Sa. ARTHUR CAETAJ'W: - EssaG palavras do eminente paulista f!carlto 

nos "Annaes", assim cotno as do nobre Deputado Julio Prestes; a Histo1·ia 
ha de julgai-as, mostra1;tdo qual dos dois testemunhos é falho de verCJJàt! . 

O SR!. CESAR VERGUEIRO : - Não foi a São Paulo '.);)arque não quiz lr. 
O SR, ADoLPHo BiElRG4-MINI: - Porque foi retirado de bordo do VaDor ~m 

Q.ue devia segui.r . 
O SR. CESAR VE!{GUErno: - Poderia ir depois. 
ü Sn. AooLPHO BERUAMINI: - Talvez depois disso tenha ido, mas nno 

naquelle C.ia, porque a policia do benemerito e preclaro Presidente da Repu-
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· bJica teve com elle a gentileza de ir b u scal-o dentro do navio e mandal-o para 
1t enxovia . 

O SR. ARTHUR CAETJ\ NO : - Liil.o esse deipoimento, Sr. Presidente, resta 
apenas o que V . Ex. referiu - e aliás um orgão da imprensa já o havila 
felto - isto é, que, no dia em que as tropas legalistas entraram em São 
Paulo, eu havia dirigido um telegramma de congratulações ao illustre Pre-
~id ente daquelle EstaJ:lo. ,;. 

O SR. JULio PRESTES: - Li isso não me lembro em que jornal. 
O SR. ARTHUR CAETANO: - Quando as tropas legalistas entraram em São 

Paulo, a bancada libertadora do Rio Grande do ·Sul a inda não tinha rompido 
com .o Governo Federal ; por essa fónna é que talvez o argumento chegasse 
á hypothese que me é imputada : acharam, talvez, que pudesse haver, por 
esse motivo, um .pronunciamento, ainda que fosse elle conectivo, com a minha 
bancaJda; mas devo aproveitar a opportunidade p a ra dizer que não dirigl 
telegramma algum ao Sr. Presidente de S. Paulo, que isto é uma inverdada 
i·evoltante, u nicamente engen drada com o fito de denegrir o re<pres'1ntanto 
da OPIPOSição. 

o SR, JuLIO PRESTES: ,, - Nesse caso, V . Ex . deveria ter vindo ha mais 
tempo ft triibuna, para expli'car este ponto . 

O SR. ARTHUR CAETANO: .- E, si o f a.ço agora, é em consideração á auto-
1·idac1e que V . Ex . lhe emprestou, invocam'lo-o neste recinto. 

O .SR . JuLro PRESTES: - ObrigaJdo a V. Ex . Mas ha outro facto qu., 
V , Ex . não desd'az; é o de ter vindo de S . Paulo e procurado o Sr. Presi- · 
dente ela R epublica para dar informações sobre a r evolta, o que Quer dizer 
que V. Ex. não estava com a revolução de São Paulo. 

O SR. ARTHUR CAETÀNo : - Quem disse o contrario a V . Ex.? 
O S.R. JuLro PRESTES: - Mas V. Ex. vem hoje fa zer a a!pologia c11J mo-

vi mento. 
0 SR. ARTHUR CAmTANO: - E stamos aqui ana:lysando os factos e 

V. Ex . verá onde queremos chegar. 
O SR. JuLro PRESTES: - Então, V. Ex. n ã o estava com os r evoltoso11, :não 

~stá com os revoltosos, é contra a r evolução? 
O SR. ARTHURJ CAETANO : - Nós estamos com a revolução hoj e, não com 

a r evolução militar que v;v. EExs. apregoaram, m as com a r evolução nn ... 
cional. Com esta é que estamos. Não somos milita ristas, não queremos o. 
dictac1ura militar, e já o disse aqui, com m a is autoridade do que eu, o illustre 
deputado Sr. Wencesláo Escobar, tra dição briliha nte do liberalismo da minh a. 
terra, unico signatario sobTevivente do programma ele 23 ele Ag-osto de 1896. 

o SR. JOAQUIM DE 'SALLES: - Si VV. EExs. consideram o Sr. Al·thur 
.Bernardes exercendo uma clictadura civil, qual a es·pecie de dictaclura. que 
o.uerem? 

O SR. W EJNCESLAo E scoLAR: - Queremos o governo cons titucional. 
{) '8R, JOAQUIM DE SALLES: - Revoltados como estão contra a Constitui-

~ão ? VV . EExs. se revoltam contra a Constituição, contra a ordem legal e. 
não querem a dictadura civil n em a milita r . Que quer em então? 

O SR. ARTHUR CAE'!'ANO: - Quero aproveitar o resto elo tempo ... 
O SR. JuLro PRESTES: - E' o que deve fazer, porque, até agora, não urro-· 

veitou absolutamente o tempo. -
o S.R. ARTHUR CAETANO: - Na Ojpinião de V . E x ., ·ª Nação dirá qual il.e 

n6s melhor e·stá servindo os seus inter esses nesta casa . 
O '8R. JuLIO PR.Es·rns: - Daqui ha pouco, quando vier á tri·buna, dir<>i 

a V. Ex . 
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o SR. ARTHUR CAETANO: - Affirmou o illustre representante de São 
Paulo quando commentava um aparte ·do meu nobre amigo Sr. Adolpho 
Bergamini, que houve revoltosos riograndenses que tinham recebido gro ssas 
quantias do Thesoiiro Naoionai e haviam trahido o comvromisso asswmido. 

O SR. JuLio PRESTES: - Peço a V. Ex. que leia o que eu disse. Não 
estava presente; não ruffirmo . 

O SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Peço ·permissão para declarar que ainda 
não .pude responder ao discurso do nobre deputa'<l.o por S'. Paulo porque o 
Diario Offioial sõ me chega oom tres ou quatro· dias de atrazo e, atê hoje, 
náo vi esse dis·curso .pub.Ucado. Apenas o leia, responderei da tribuna e~cla. 
recendo o que a respeito julgar conveniente. 

O SR. JULIO PRESTES: - Espero que V. Ex. venha á tribuna dizer isto. 
O SR. ARTHUR CAETANO: - O honrado deputado Sr. Julie Prestes precisou 

a sua accusação, dizendo q ue revoltosos riograndenses haviam recebido gros . 
sas maqiiias do Thesoiiro . 

O 1SR. Juuo PRESTES: - O collega de bancada de V. Ex., Sr. Wencesh\o 
Escobar, disse que foram apenas 80 contos. 

o SR. WENCESLAo ESCOBAR: - Não garanti. 
O SR. JuLIO PRESTES: - Um vintem que seja, ê a mesma cousa. E o 

patriotismo de barriga. 
O SR. WENOEJSLAo Esco)lAR: - V<iu provar que V. Ex. calumniou, inju-

riou o Rio Grande do Sul. 
O Sn. JuLio PRESTES : - N[í.o calumniei, não injuriei. Não tenho por \1a· 

bito usar deEses systemas
1 

e, por isso, vim responder a V. Ex. 
O Sn.. A.RTHUR CAlll'l'ANp: - Tenha V. Ex. a bondade de nos ouv\r. 
"Grossas maquias do Thesouro Federal, disse o representante de São 

Paulo! 
O SR. JuLID PRESTES: ·,- V. Ex. l eia como comecei o periodo. 
O SR, ARTHUR CAETANp: - Não me importa sa;ber si V. Ex. deu fõrma 

amavel á sua accusação; o facto ê que a precisou. 
O SR, Jui.10 PRESTES: - E sse facto foi prova:<io n esta Camara e pela 

im·prensa. 
O SE, AnTHUR CAE11'ANO: - Nin.guem fez essa a:ccusação, pois, si ella t!· 

vesse appareci'do nesta Casa, já a teria.mos res.pondido. 
Grossas maquias do 'fhesouro Nacional! 
1Sabem tocl,os que, Pªfª que o Thesouro N aciona l forné'Q-<L essas grcssa8 

maquias, é preciso que ai? suas chaves estejam, ou nas mãos de um pecu]a· 
tario ou nas de um esteHionatario ... 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Muito bem. Só podem sahir illega\mente 
si tiver o Thesouro ã. sua testa pessoa sem moralidade administrativa. 

O SR. ARTHUR CAETANO: - Vejamos agora, Sr. Presi'dente, quem si!to os 
generaes Jibertadores que estão em armas. 

Em primeiro Jogar, o General Zeca Netto, vefüo, que, aos 71 annos, com 
uma fortuna ele 2 ou 3 mil contos, vae para o campo da lucta, t endo em 
suas veias o sangue dos varões de 3tí; o General Leonel Rocha, g a ucho ele 
uma nobreza immaculafü~, incapaz de um acto indigno. Está em armas o 
General Honorio de L emos , o mais adeusado, sobre quem se preci·pitou as iras 
do Ministro da Guerra . 

O Genera l Honorio L ,emoi;; recebeu, mesmo, um atruque violento por parte 
do General Setembrino d fO Carva1ho. 

O nobre re<presentant13 do Rio Grande, cujo nome declino com acatamento, 
Sr. G etulio Var,gas, leu esse telegramma da tribuna 'da Camara. Vou ler, 
agora, a res})osta que Hrmorio L emos deu a o sr. Ministro da Guerra. 
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Ouça a Camara o desassombro com que se de!l'ende esse gaucho: 
"1Sr. Setembrino de Carvalho, Ministro da Guerra - Rio de Ja-

n eiro .. 
R 'ecebi o vosso deploravel telegramma. Não sei o que, á mlnna 

obscura .pessoa de homem d0 p•)VO, de rude camponio, mais surpre-
hendeu: si a linguagem insultuosa e virulenta, digna dos Setembrl-
nos, mas absolutamente fóra da compo-stura de um homem de Es-
tado; si as infarr.antes ac>cu sações que me fazeis de haver saqu eado 
iprQIPriedades a lheias e bens da N ação, sobre ter faltado a compro-
missos de honra assumidos ante vós e ante · o Governo da Republ!ca 
e, finalmente, si o cynismo e de8'p1ante com que vos referfdes ao· 
tratado de Pedras Altas, no qual a vossa honra e a vossa condição 
de r lo-gra ndense e de soldado brasileiro, assim como a do Sr. Ar-
thur Bernardes, !ficaram empenhadas, com o desrespeito completo das 
condições do mesmo, quer nas suas linhas geraes, quer nos seus 
mlnlmos pormenores. 

R ecordae-vos do a ugusto momento da assignatura do trataao -
quando celebraveis a paz do Rio Grande com a vossa linguagem 
- lembrae-vos das palavras seren as e sóbrias de Assis Brasil, a 
quem então chamaveis chefe e assig·nalaveis como APOSTOLO ;MAXIMO 
DA REPUBLICA. Assim fallára Assis Brasil: "Sr. Ministro - Assigna-
mos agora de accôrdo; a paz do Rio Grande depende ainda do cum-
primento das clausulas deste documento, já hoje historico ." Res• 
·pondestes então: "Está empenhada, para o seu cumprimento integral, 
a palavra do chefe da Nação e s i esta não fôr suifficiente, a do seu 
Ministro da Guerra, o General Setembrino de Carvalho, conterraneo 
e correl!glonario de V. Ex . " 

N ã.o quero referir-me aos mandatos de ordem poiltlca, para o 
c umprimento dos quaes os o:briga.stes em nome do chefe da Nação: 
as clausulas referentes á r eforma do· nosso estatuto polrttco, á legis-
lação eleitoral do E sta.do e á proriria garantia dos pleitos que desde 
então sobreviessem, assegurando-nos o exercicio dos nossos dlreitol'! 
de eleitor. Nessa questão, apenas nego•clasteis uma cadeira de Depu-
tado para o vosso genro, em troca de r epetidas e espontaneas ma-
niJfestações p ela execução do tratado, a inda com o sacrificio de com-
panheiros nossos que com tanto devotamento lutaram, n as contendas 
civicas e uos campos de batalhas, pela redempção do Rio G1·ande, 

Assim foi o primeiro acto da comedia que representasteis com a 
cumplicidade do Ministro João Luiz Alves, sob a direcção do mineiro 
que se apoderou da Republica. 

Ainda me recorldo dos vossos exaggerados elogios á minha pessoa., 
em cartas, textos de t elegrammas e rectos discursos. Nunca, en tr"-
tanto, esses elog ios me envaideceram . 

Todavia, devo declarar que em Say•can apenas m e apoder ei elo 
m a terial de gu erra; nenhum dos .poucos e ordinarissimos re1)rodu-
ctores que am existem foi arrebatado . Saycan que tanto· dinheiro 
cu stou á Nação, nada possue de apreciavel, tirante os campos arr e·n-
dados a particulares. Sempre foi um retiro espiritua l para os pro-
tegtdos do Exercito. 

Voltando agor a ao Tratado de Pedras Altas: a paz tem slélo o 
nosso maior martyrio. Nenhuma das garantias que nos foram asse-
guradas naquelle falso compromisso fo i mantida. Innumeras vezetl 
reclamamos por vosso intermedio contra os crimes da dictadur a rlo-
grandense . As prisões injust!;J'icadas e sem formalida.des legaes P.ratn 
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cousas v ulgares. Aos assassinatos de companheiros nossos, o Go-
verno Federal assistia inutflferente , tomando providencias telegra· 
pihicas que tinham apenas o effflito de méra def.erencia para com " 
palavra empenhada. O exouo de populações inteiras de ricas zonas 
e do Estado, prejudi.cando os mais elevaX!os interesses' da Naçã o, Ja-
mais mereceu a menor attenção do Governo da R epublica. 

1() Governo Federal disputava as graças da tyrannia e temia 
irritai-a. 

Quando rompeu o movimento re.volucionarie> de Sãc> Paulo, con-
cedeu-lhe amplos poderes, dos quaes se u t ilizou o füctador para t entar 
annu'llar a opposição por meio da com·pressão e da vio1encia . I n-
utilmente :procurei attenuar o ed'feito dessa medida illegal, offere-
cendo os meus serviços a o Governo do Sr. Bernardes, serviços que 
não d'o·ram ac·celtos para não neutralizar a acção do despota. De-
monstr ei em repetWos telegrammas a gravidade da situação que se 
preparava para o meu Estado. Tra n screvo o telegramma do Sr, com. 
mandante da Região Militar em r esposta a uma r eclamação que lhe 
fôra feita: "Presidente Estado está autorizado efif'ectuar prisão qual-
-quer pessoa julgar conveniente. Nada posso fazer relativam ente á 
•prisão dos vossos amigos jornalistas Julio Ruas e Arnaldo de Meno. 
--' Genera l .Andrade Neves . " 

Tudo Is to succedia em pleno regimen constitucional. Entretanto, 
não havia ainda surgido o motivo desejado para a decretação do 
est a do de s itio. 

A Historia no~ julgará. Não vos apoquenteis a julgar os acon-
tecimentos. 

Continua.e ao ~erviço do despotismo. 
Apezar de todos esses male·s, a democracia ha de triumphar e a 

R epublica ha de instituir-se na nossa Patria livre, com dignidade e 
justiça . Tem'po ao tempo - Honorio Lenios, General com m an dante 
da 1.ª Divisão de çavallaria . (Acampamento em Ibicuhy da Ar mada. 
Novembro de 1924.) 

o SR. LINDOLPHO COLL\)R: - V. Ex\ permitte um aparte? 
o SR. ARTHUR CAIID'l'ANO: - Pois não . 
O S R. LINDOLPRo <COLLOR : - V. Ex. parece não estar de accôrdo com 

todo o teleg r amma do Geiieral Honorio L emos, porque V. Ex. n ão o leu na 
integra. 

O ISR. ARTHUR CAETANq : - V. Ex. lerá o telegramma no meu disoorsu. 
O .SR. LINDOLJ?Ho CoLLqR: - V. Ex. cortou trechos. 
o SR, WEN.CESLÁO ESCOj3AR: - V. Ex . poderiá dizei-o. 
O SR. LINDOLPHo ICoLLpR: - Nesse telegramm a , ha um topico rela tivo â 

eleição <'lo Sr. L afayette I.emos, e o orador não o leu. 
O SR. ARTRUR CAIID'l'ANO: - Sr. Presidente, as accm;ações produzidas pelo 

illustre representante de 1S. Paulo, põ.e S. Ex. na olbrigação de trazer á Ca-
mara todas as ·provas . Trata-se de uma gravissima aleivosia. 

O SR. JULIO PRESTES: -- Da mesma fórma poDque esbá collocado V. Ex. 11a 
obrigação de trazer as prqvas do que disse contra os patriotas de S. Plaulo. 

O SR. ARTHUR CAETANO: - Eu m e cinjo â documentação e a reproduzo 
aqui •com toda a I.ea1dade, com absoluta dareza, sem ter que retirar uma só 
palavra do que af·firmei , porque não houve accusação. 

O SR. JuL10 PRmsms: -- V. '.Ex. retirou a sua asserção, começou dizendo 
que não tinha af!i'irmado. 

O 1SR. AR'.l'HUR CAE'rANO: - Da <fórma .por que se precipitava no debate, 
V . Ex. não dava tempo para esclarecer. O que !fiz com a carta e o livro 
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elo Sr. General Abílio de Noronha, foi tecer commentarios á margem, não 
podia r etirar nenhuma declaraçã o, nem da carta nem do livro do citado 
general. 

Ai;-ora, V . Ex. que precisou essa accusação ao general, está no dever ô.e 
trazer as p.r ovas, porque ella é de facto gravissima .. . 

O SR. .Juwo PRESTES: - Virei á tr1buna explicar. 
O 'SR. ARTHUR !CAETANO: - ... visando a honra de um heroe que no~ 

cultuamos tanto quanto vós, paulistas, cultuaes os heroes de vossa terra. 
Para São Paulo, nós, os op'lJosicionistas riograndenses, poderiamas aippel· 

lar, porque ao lado de São Paulo, entrá mos na campanha c.ivilista de Ruy 
Barbosa, em que o f ederalismo era dirigido por aquella brilha nte figura de 
estadista, que veiu, sem m acula, das lutas em prol do liberalismo no Imperio 
- o Conselh eiro Flrancisco Maciel. Nesta Casa o f ederalism·o t eve a honra de 
chefiar a gloriosa bancada de São Paulo, quando o Conselheiro Antunes Maciel 
estava á frente da minoria Givilista em uma phase memoravel da campanha. 

O 'SR, LINDOLPÍ!o CoLLoR: - Contra a opinião do Sr. Assis Brasil. 
O S R. ARTHUR CAETANO: - Poderiamas aippellar p a ra ~São Paulo, porque 

nessa campanha, quando S. Paulo nadava em ouro como nada ainda hoje e 
nõs entravamos com o nosso ostracismo honrado ·de trinta annos, os n ossos 
jornaes nunca receberam uma subvenção, porque tivemos sempre horror aos 
processos desta natureza. 

Ao lado de São Paulo entrámos ainda na campa nha a faivor do Sr. Ai· .. 
thur Bernardes, e da mesma fórma appellamos para as bancadas de São 
Paulo e ele :Minas afim de que digam da nobreza com que o federalismo• se . 
houve ern todos esses episodios. 

1São Paulo não tem um só aggravo, queixa nenhuma do federalismo rio. 
grandense . ·São Paulo alliou-se á dictadura sulista na jornada armada de 
1893; dos cofres de 1São Paulo !foi r etirada a qua ntia de tres ou quatro m i l 
contos, não 1)reciso bem, para au..'l::i!iar o ·Castil'hismo do Rio Grande do Sul, 

o SR. LINDOLPHO COLLOR: - .para defesa da R epublica . 
O SR. ARTHTJR CAETANO: - Em torno desses !factos, tramou-se uma da~ 

mais tremendas accusações que teem iJairado ·so1bre a cabeça de um homem 
publlco . 

Era, Sr. Presidente, contra Bernardino de Campos, que se levantava 'd 

ca.Jtnnnia. 
Bernardino de Campos, lemibrado para succeder ao conselheiro Rodriguei. 

Alves, teve a sua candidatura v étada desde logo. O Sr. Pinheiro Machado, da 
saccada do pala:cio do Governo, em Porto Alegre, quando se rereria á campa-
nha ela successão prestd0ncial, que se ia inaugurar, alludindo a Bernardino 
de Campos, dizia: "O candidato á IJresidencia da Republica deve ser como a 
mulher de rCesar, cuja honra não podEl ser siquer s uspeitada." 

Em seguida, a imprensa borgista da miniha terra jogou-se, trem endà, 
sobre a ·honestidade do grande patriota . 

Aqui, jornaes ligados a o senador Pinheiro Machado, dizia m em notas, p u1 
essa occa sião : - "A policia p egou hontem eni flagr a nte dois bernardinos " º 

P ois 'bem, diante dessa camvanha ingrata - escute V. E x. - iSr. Presi-
dente, quem se levantou no Rio Grande em defesa da honr::t. do vell10 e glon 
rioso estadista r epublicano? A Reforma, pela 'jlenna brilhante de Adriano Ri-
beiro ; fo i a nossa imprensa que defe ndeu Bernardino de Caml[Jos, de quem 
tinhamas todas as m ag1;as, ·por·que elle fôra o m elhor alliado do castifüismu 
em 1893. Mas, nós n ão podlamos endoi:;sar uma campanha que inutilizou po1· 
todo o sempre aquelle político para a successão presidencial. 

Fo-i assim, 1Sr. Presidente, que o federalismo levantou a s ua fronte defen· 
dendo Bernardino de Campos, contra os ataques á s ua honra, nesse mov1· 

·menta dirigido p elo general Pinheiro Machado; do m esmo oodo se ergueu 
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contra o Sr. Borges de l\1ecleiros, na campanha contra a honra do Sr. Arthur 
Bernardes, •campanha presidida em pessôa 'Pelo g·overnador do Rio Grando 
do Sul. 

Sr. Presidente, um de nossos escriptores, adversaria intransigente do rt· 
gimen '.Parlamentar, enumerando todas as desvantagens desse systema, fa~ 

uma excepção, dizendo: 
"Nesse regimen, o que não se '])ode é deixar de reconhecer quu 

elle a primora a sus.ceptibilidade dos homens pu'b!icos. " 
Neste lnstante, Sr. Presidente, si a susceptibilidade dos homens publico> 

podesse ap,rtmorar-se no regimen '.Presidencial, como se aprimorou no glorioso 
regimen pa r lamentar do nosso Imperio, nós teriamos uma crise aberta diante 
da r eforma áo Banco do Brasil. 

Pela orientação nova que se dá á politica financeira, o 13r. Sampaio Vida! 
já estaria a esta hora tão distante da sua pasta, como nós, os opposicionistas 
desta Casa, estamos distantes do Sr. Presidente da Republica; 

O Jornal do Oom'YJieroio, a folha que tem maiores Ji,gações com o Cattete, 
dirigida que ê '.POr um dos membros do ministerio, apanhando os debates da 
ultima reunião da Commissão de Finanças, resumiu por esta ifórma as paJa .. 
vras elo illustre deputado, Sr. Julio Prestes: 

"Aff!rma que os b ancos de São \Paulo não são devedores do Banco 
do ·Brasil, mas seus ,cred'ores . Não fará a defesa do Sr. ministro <la 
Fazenda, n em dos interess es de São Paulo. íVeem-se, no emtanto, 
profundas a lterações na organização do Banco: diminue os dividen· 
dos, só permitte as emissões •p·or saques, etc., retira ndo-as quanto ás 
contas asst,gnadas e restringe a :faculda de de emittir em casos de 
emergencla. N~o· 'POdia, por isso, votar já essas modificações. Per· 
tence a um partido que se 'bateu 1por essa orga nização, razão por que 
soltclta um adiE,kmento da discussão, p ara consultar seus corre!igio· 
n arlos e chefes, e 'J)edia vista de todos os papeis, por tres dias." 

Ora, quando o Joriial ào Oommiercio traça normas, o Jornal do 001nmerclo, 
que, ·no Imperio, derribava gabinetes . .. 

O SR, J uLro PREsms : - I sso não é uma nota do Jornal do Co1nmerc1o. 
"' alm um resumo do q'L\e se passou na Commissã.o de Finanças. 

o •SR. ARTHUR CAET,).NO: - Não foi até agora contestada. 
O SR. JuLro PR<ElSTEs: - Nem pode ser contestada, 'Porqu e é a verdat1:i do 

que occorreu. 
O SR. ARTHUR CAETANO: - 1Si a orientação do ministro está assim con· 

trarlada, n ão se pode conceber a sua permanencia no Governo. 
Recordo que, com uma nota muito mais .simples, nos dias da campanha 

civilista, o Sr. Candidq Rodrigues entr egou a pasta da Agricultura, com a 
maior indifferen ça, ao ~en'hor Nilo Peçanha. 

Mas n iio é só; deri.tre os nossos .homens pu'bUcos vemos actualmente o 
Sr. Epitacio Pessôa atado e jungido nesta Casa a um martyrio diario. 

O Sr . Epitacio Pessoa, devo logo clizer, não su'biu á p't'esidencia da R~pU· 

blica com os nossos votos; nelle, porém, nunca deixámos de reconhecer extra· 
or<'.llna rios merecimentos. Acho, quanto a elle, que se poderia applicar aquelle 
conceito com que Ruy Barbosa fechava a carta de 19 de Maio, referindo ·s~ 

ao ·Sr . Barão do Rio :\!3Tanco: "Sobretudo, S. Ex. t em a ardente a spil'açúo 
da.!! grandes acções" . 

E' por todos os titulos um 'brasileiro notavel. 
I!l S. Ex. que chega do estrangeiro assim '.Picoteado, assim ferido diar!a· 

mentB, n a sua honra , não rpode deixar, 1por um instante, no esquecimento o 
appello que vem da Para.hyba, dos republicanos da sua terra, paira que va 
occupar su a curul no ,senado da Republica e fale desassombradamente á Na· 
çao, rehabilite seu nm:p.e, faça intangiv,el sua gloria, po11que, si não o ~izer, 
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S. Ex. pocle voltar a occupar sua cadeira na Cõrte InternaJCional de Ju::.tiç11., 
mas irá, indubitavelmente, diminuido na admiração, no respeito e na consl· 
deraçiio do paiz. 

o !SR. TAVARES CAVALCANTI: - o Sr. Epitacio Pessõa, quando acc'usado. 
nunca deixou de se defender civbalmente, quer na trilbuna, quer na imprensa 

O SR, JOAQUIM DE ·SALL:ms: - Quem accusou aqui o senhor Epitacio Pessõa'I 
Apenas o Sr. Nicanor do Nascimento, que nóbremente declarou ser inimigo 
pessoal rancoroEo e irreconciliavel de S. Ex. 

O :SR. ARTHUR CAETANO : - O nobre conega é muito ingenuo. 
O SR. JOAQUIM DE rSALLES: - Aponte V. Ex. outro Deputado que tenha 

atacado o rSr . Epitacio J>essôa. 
o SR. ARTHUR CAETANO: - Estão ahi todos os documentos. 
Relembrarei ainda, cio reglme11 passado, aquelle episodio memoravel, quau-

do o Barão de Cotegipe foi interpellado no "caso das popelines". 
Tão grande era .a susceptibÍlidades dos homens pu<blicos, tão grave se 

afigurava semelhante gOllpe, que o vehemente adversaria de Cotegipe, o notavel 
tribuno da representação liberal, . o conselheiro Gaspar Martins, antecipou-se 
na deresa e desde logo declarou :Não paire duvida sobre a honra do Barão de 
Cotegipe ." Foi o adversaria quem pulverizou a accusaçã.o. 

E' as.sim que nós desejavamos que, dentro do r.egimen presidencial, se 
estabelecessem as campallJhas e se rehabilitassem nesta arena todo.s· os ho-
mens pubUcos aggredidos . 

Rememorei o facto que se passou com o mustre repulblicano paulhsta, co·m 
o eminente .Sr. Bernardino de Campos, por.que elle consta de documentos 
inequivo.cos . Está no arc:hivo do nosso partido & telegramma que. da esta-
ção do Palacio do Cattete, dirigiu ao orgão orl'ücial · do meu partido o grande. 
lwàer republicano, gloriosa .ifigura .Cia propaganda, a ·quem o Brasil deve 
inesquecidos serviços, e rque foi Francisco Glycerio. 

O telegramma do no.sso adversaria de todos os tempos era agradecendo 
a jus tiça que fizemos a um dos uos·sos maiores antag\(mistas. 

E ' ·por isso que digo que a op.posição r iograndense n ão se s'ente separa-
da, nesta hora, do povo de São Paulo. Podem os interesses politicos, os in-
teresses occasionaes leva ntar-se todos como um protesto; mas declaro em 
pons.ciencia que o povo, como o commercio e a lavoura d'e .São Paulo ·não estão 
com o Governo Fede ral. (.P1·otestos da bancada pa,ulista .) 

O SR. JuLIO PRESTES: - Todas as força,.s vivas d e ISão 1Paulo estão intei-
ramente co·m o Governo. 

o SR. ARTUUR CAETANO: __; Affirmo que o Sr. Arthur Bernardes :não é 
apenas hos<tiliza do, mas é mais do que isso: é repellido pelo povo de São 
Paulo . (Não apoiados.) 

O SR. JOÃO DE FAtUA: - Perfeito engano de V. Ex. 
O SR. JULIO !PRESTES: - -Repel!idos pele. povo de .Sã.o Paulo foram os 

mashorqueiros, que lá não puderam ficar . 
O 1Sa. ARTHUR CAETANO: - . Lá ficaram os ·seus representantes; V. Ex. 

acaba de dar seu .testemunho. 
O SR. JuLro PR.ESTES: - Não deixaram representantes em 1São· Paulo. 
o 1SR. ARTHUR CAETANO: - Então, V. Ex. te rá a 'bondade de me dizer 

por que, com um decreto af'frontoso, fecfuaram a Liga Nacionalista de São 
Paulo. 

O SR. JULIO !PRESTES: - ·Direi, dentro em pouco. 
O SR. ARTHUR CAEJTANo: - Assim, Hr. iPresidente, a campanha .para a. 

qual ,contamos .com aiqu elle nobre povo é .para intensificarmos essa ",sagrada 
insu1·reição", como ha poucos dias a denominava, na tribuna do Senado, o 
verbo atheniense de Barbosa Lima. (Miiito bem, miiito be'lli.) 
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SES:SÃO DE 24 DE DEZEIMlBRO · 

O Sr. Azevedo Lima : - Sr . Pres!dente, estava eu hontern expondo o 
meu 'Ponto de vista relativamente ao -projecto 118 B, quando s oou a hora em 
que regirnentalmente devia findar a sessiio . Por esse motivo deixei de justi-
ficar, como me cumpria, a opinião acerca do mesmo prodecto, que r ecebeu 
pa recer lfavoravel da Commissão de 'Marinha e Guerra, sendo 'Relator o 
Sr. IDeputaido Alfredo Ruy. 

Aliãs, não er a propriamente sobre a natureza do ·projecto, e sim sobre 
a -emenda a elle apresentada que versava, em maxima parte, o meu discurso. 

Gom ef.feito, n ada m ais justo, nada mais r azoavel do que fazer que os 
medkos militaers guardem, no almanak respéctivo, a classificação obtida no 
concurso a que se submettera m para a con quista dos galões. Parece, atê, 
fóra do senso commum que se não observasse essa c lassificação . pois que 
não lha melhor prova de capacidade profissional que exhibida no concurso , 
e, si até agora o criterio adoptado no Exercito tem destoado do que o pro-
jecto estabelece, é força convir que grave anomalia se está verificaHdo no 
acto de se classificarem os m edicas, quiçá os pharmaceuticos e ta lvez ainda 
os dentistas. 

Não tenho a oppôr, Sr. Presidente, nenhuma o'bjecção ao princi·pio con-
signado no projecto. Antes pelo contrario, quasi pasmo •deante da anorma-
;Jidade que vem de ser revelada pelo parecer que recebeu a a:ssignatura do 
Sr . Alfredo ·Ruy, pessôa a quem hontem tive a ventura de me r eferir em 
termos os mais en-comia11ticos e lisonjeiros. 

·Mas eu queria dizer, 1 Sr. Presidente, que a obra que vae ser realizada 
pela Camara, apoiando cpm o seu voto o 'Parecer ao- projecto n. l •l8 E, é 
u.ma obra de reparacão ir,nperd'eita e de ·equidade incompleta . 

ISi se nos offerece o· ensejo- de ;fazermos justiça aog. <que são victirnas dos 
erros, das omissões, ou dos lapsos da administração ·publica, porque não 
completaremos o nosso dev-er incluindo, verbi gratia, de'finitivamente , no 
c1uadro dos officiaes ef,feotivos do E:x;ercito os sargentos grélJduados por força 
de uma. disposiçã0 arbitraria, ou de uma resolução illegal do Governo da 
RepubUca?! 

1\1al irrompeu em :São 1Paulo o movimento .subversivo, logo os amigos do 
Governo, na ancia insoffrida de pôrem um paradeiro - desejado· .paradeiro 
- á sübversão pau\.ista, deliberaram, para cateches'e dos soldados que se 
diziam da legalidade, maio ·sob -cuja :firmeza ·de ·principios e sob c uja solida-
riedade com o Governo havia duvidas muito procedentes - que veiu á ca'beça 
das autoridaides que amçiliam o Governo, ou dos· Deputados que coin elle 
collaboram para a manutenção do statu qiio fl 

Nada roais nada menos do q ue conquistar as consciencias dos militarea 
do Brasil, subornando os sargentos, mediante promessa de promoção rapida 
e de accesso immediato á .categoria ·dos officiaes. Dahi o ter surgido, um 
bello dia, um projec•tto de lei da lavra de um Deputado pelo "Df.stri·ct o, con-
ferindo as regalias de jllilitares titulados aos sargentos do Exercito Na-
cional! 

Houve, Sr. P residente, nas .fileiras, uma verdadeira surpresa por parte 
dos sargentos: os que se ac•havam dispostos a adherir á causa revolucionaria 
s uspenderam os seus prppositos, á espera das promessas lfagueiras do Go-
verno e os que .já entãq .sinceramente militavam a o lado da causa official, 
com mais ardor, coro mp.is desvelo, com mais defü.cação e-rnpenhararn-se na 
defesa da legalidade . 
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Mas o.s tempos passaram, o projecto ·correu seus tramites regimcntaes 
.. dentro .da Camara e foi remettido, com mais ou menos urgencia, á apreciação 

do Senado . 
.Aihi, SO'O o pretexto ele que lhe .ha via .sido apresentado, na Camara, um 

dispositivo sob a fôrma de emenda que autorizava a reversão á actividade 
do marechal refo.rmado Carneiro da J;'ontoura, reteve-se o projecto no Se-
nado, impediu-se-lhe a m a rcha, contravindo-se ás aspirações dos sargentos 
do !Exercito, que ha tre.s ou quatro mezes atraz haviam sido illaqueados pelas 
promessas offkiaes. 

Resultado: os sargentos com que ·O Governo c onta va, resabia<los, 1mssa-
ram a desconfiar da sinceridade elas autoridades olificiaes e com justo motivo 
av€rbaram ele suspeito um Governo que não hesitava em aconselhar aos seus 
amigos da Camara que lhes ciontrariassem as aspirações, que os illaqueaasern 
em sua boa fé, .que lhes trahissem -Os sentimentos ele patriotas, acem\.:-!do .. 
lhes com um "projecto engôdo", com um projecto, te ndente e anima r-thes 
o~ sentimentos gavernamentaes. 

Em consequenda 1Jerdeu o Governo a dedLcação since ra e espontanea 
desses sargentos e deixou de possuir, ele modo definitivo e resoluto, a adhe-
siio dos militares subalternos, cujas sympathias pendiam para a causa revll-
lucionaria ! 

!Foi uma verdadeira derrocada nas hostes governamentaes! Os sargentos 
amea~aram o GoveTno de uma erupção aTmada e o Governo, que vive a 
!antJ.siar uma resistencia que não possue e uma <:apacidade de acção qae 
jâ lhe il'allece, .para aibafar as ve.JJei.dades su'bversivas do~ sargentos trahiàos 
em sua boa d'é, :-esolveu então pPaticar um acto verdacleirnment<,l illegal e 
reprovavei, qual fosse commissionar a to.dos elles, de caml.Julharl.1, em virtude 
de decretos executivos. 

E' bom convir que antes dos decretos do 'Ministro da Guerra, j á por uma 
anomalia lnexplicavel e sem simile no no.sso regímen republicano, o general 
Menna Barreto, ao chegar a.o Estado do Amazonas, apenas desembarcando 
.na cidade de Manáos, commissionou ·quarenta e tantos sargentos da s forç;as 
sob seu com.mando no posto de segundo tenentes .. 

De passagem, assignal-o ·que nada menol'! de cinco ou seis desses sar-
gentos levam o appell!<lo ~amiliar de Menna Barr eto, o que nos induz a crer 
que são parentes de iS. Ex. Justamente, dnco ou seis sargentos d a lista 
dos que foram ·commlssfonados !faziam parte da familia Menna Barreto! 

E' uma cousa Interessante. Já que tangi este ponto accrescento que um 
dos sargentos Menna Ba rreto, incorporado a um regimento que tinha, partido 
daqui para suffoca.r a rebellião de Ma'Illáos, por acto de indisc·1plina, por 
tnadvertencla ou Irreflexão venial, deixou de .seguir com a:; suas. tropas. 

Havendo dado acordo da fa lta , en:11bal:'cou .pias após ·em um dos primeiro:> 
navios que zarparam .para os portos do norte, e, ao chegar a P e rnambuco, 
foi detido pelas autoridades militares, preso á requisição do ·comma1ndante da 
região, para que fosse su·bmettido ao inquerito militar e ao consequente pro-
cesso em conselho de guerra. 

·msse sargento, ao ·que me info.rmam, é dos que levam o appellido de 
Menna Barreto. 

Dest'arte, realizou-se o phenomeno esdruxulo de haver sido comm!s slo-
nado um sargento em posto .superior, sem 1que chegasse a prestar os seu, 
serviços de ·campa:nha, por não estar no campo elas operações militares, e, o 
que é mais, por ter com~ettido uma failta di.sdplinar, em virtude da qua l ~ol 

detido e 1mtregue á justiça de sua classe. 
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Quando r ecomeçarmos a nossa vida normal, em regímen de publicldacle 
e de a mpla discussão dos !factos .publkos, nã o nos fa ltará. occasião de virmo~ 
a con!becer numerosas outras occurrenoias da mesma natureza da do com· 
mlssionamento desse sa rgento e de muitos outros que, contra expressa dls· 
posiçã o dos r egulamentoo militares passa ra m -t\. categ·orla c'le offlciaes, graça; 
ao ar.bitrio de um gen eral s em competencia lega l para fazel-o. 

Essa irregular idade e outras muitas, de m a ior tomo e gravidade, cui~ 
divulgação é agor a impossível , co'!lfirmarã0 opportunamente, os conceito~ 

que me leva m a ·censurar a todo o momento a prepotencta a trabiliaria do 
Governo. O tfuturo fará justiça á indepe ndencia. com que flagello o.s despau· 
t erios do Governo do Sr. Bernaroes ! 

Era o que tinha a dizer. (Mui'to bem ; n~uito bem.) 
./ 

O Sr. Baiptista Luzardo: - Sr. Presidente, está em debate o projecto 
n. 1!18~B, de 1924, que diz r espeito a medlcos· do Exercito , mandando q ue elles 
mantenham a mesma d aS:Sificação obtida em concurso, nos annos de 1919-
192·0 . O projecto m ereceu a pprovaçãc; da Commissão de ·Marinha P. Guerra 
e não podia deixar de merecel-a, por;que o assumpto· nelle versa do é de justl-
ç:a, uma vez que m a ntêm a clas·silficaçã o obtida em roncurso . Ess e.s conCU\" 
sos, feitos no fim do a nno d e 1'9·19 e outro no começo do a nno de 1920 eram 
por assim dizer a prime ira e a segunda .parte do mesmo concurso. 

N essa m ateria, Sr. Presifümte, a Commissão de 1\!fa.rinha e Guerra, pro · 
cedendo .como er a de seu dev er proceder, f ez inteira justiça . Outra attitude 
ella não poderia ter, outro gesto nã o se deveria esperar, porque, dos parece-
res dados por ella , pouc~'S, no corrente a nno legisla tivo, fora m de t anta equi-
da de e correcçã o . E ·SSlj- C om.missão, t em sido de uma infelicida;de á toda 
prova, ao endossar uns ta ntos proj'ectos, que t eem m er ecido a nossa repul-
sa, c omo, por exemplo, a quelle q u e outra ·coisa não era sinão o tumulo do 
Exercito e outra coisa não v isava sinã o .consubsta ncia r em t exto de lei a 
dissoluçã o ·completo do E xercitto NaciGnal; proje cto fatídico, que, apenM. 
t eve um dia d e vida, torm entosa e dorida, que soffren neste r ecinto, par1. 
depois voltar ao seio da Commissã o de Ma rinha e Guerra, golpeado pela 
:frente, pe.Jos flancos, p ro,jec to que sahiu daJqui, moribun do, que 110 seio da 
Commissão n ã o sei si jâ encontrou medico capaz de lhe a pplicar r emedias 
elllficazes para lhe dar a lento e reconf ort o, a.fim de pode r volta r a o r ecinto 
da Camara. 

tA C ommis são, apeziu disso, a inda h a poucos diaS' a presentava um outro 
m anda ndo. augme n tar 0s v encimerltos a funccionarlos da Guerra, rpal' te do 
rnxercito, á quelles of'ficiaes que se rviram a r regimentados, que iam ter 03 
seus vencimentos augmenta dos, cO'IIlo uma r ecompensa, deixa ndo-se de pari.e 
os que t raJbal:ham n as demais repal'.tições do 'Ministerio da G uerra, o.s ttllo 
1lã o t eem commissã'es espe'Cia es . E sses niio eram contemplados ; e , o qua 
hav ia a inda de cala midad e nes•sa m edida, é que ella não era um estimulo 
ao E xercito, nã o er a uma m edida por assim dizer honesta, porque visava uni-
camente uma part e do E xer cit o, a d et erminados -officiaes, vindo n a turalmente 
a uxilia r sóm ente á quel'fe$ qu-e estav am direct amente a ser v iço do Governo. 
Era, como q ue um s ub orno que se pr etendia obter , com a quelle projccto, 
·Pois com elle n ã o apr oveitava o ;E xercito, n em se visava m as agruras das 
classes armadas. E a prova •S. P. está no facto de nã o se pretender au· 
gmentar um . ceitil dos v encimentos miseraveis 1que r eceb em os nossos 
soldados. 

C ombati essa mediçla, porqu e o illustre a utor do projecto n ão v isava Ol· 
min ulr os soffrimentos cloB q ue fazem parte das ·cla sses a rmadas. Porquo 
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esse pr.ojec;to estaibelece :favores para um determinado grupo, para os olffi-
ciaes que es.tiveram combatendo ao lado da legalidade, e tão sómente para 
os officiaes. 

Agora, pergunto eu ao . nobre autor do projecto: havia nelle, dispositivo, 
que fizesse referencia ao s óldado? Havia algum texto. que augmentasse de 
um ceitil o soldo desses soldados, que recebem 12 miserav.eis mil réls por 
mez? E' um caso que ainda hei de, antes do final desta sessão, trazer ac 
conhecimentc da Camara e do Paiz, mostrando qual a vida <que passam os 
soldados brasileiros. 

O SR. AZEVEDO LIMA: - E' o subor.no; é uma maneira de su'bornar, com.o 
ou tra qualquer. 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - o nobre Deputado está defoTmando o 
pensamento do projecto. 

O ISR. BAPTISTA LUZARDo: ,_ .Sr. Presidente, já que estou falando nestas 
questões das classes militares ... 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUJ: - Com rara infeliddade. 
O SR. BAPTISTA LUZAROO; - Obrigado pelo aparte. Com rara inlfe!icidad!!, 

diz o nobre Deputaido; talvez assim seja. na opinião .de .S. Eoc., po11q ue tenlhc. 
de re.farir-me aos tristes momentos que o illustre Deputado peio :Piauhy teve 
de supportar, apresentando aJque!le memoravel projecto que, in<lo á Commis.-
são, não voltou mais a plenario. " 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - V . Ex. foi i•1woherente, declarando que 
lei havia a ·que aquella le·i era indispensavel. 

o SR. BAFTISTA LUZAROO: - ·EU ·não declarei tal cousa. 
O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - M·as tinh11. que declarar, ponque a lei 

existe . 
O SR. BAPTISTA LUZARDO: - <Si existe. porque V. Bx. insiste por uma. 

nova lei? 
0 SR . . ARMANDO BURLAMAQUI: Para modificar os textos e tornar mais 

rnpi<lo o processo. 
O SR. BAPTISTA LuzAru>O: - Não apoiado. Tanto V. <Ex. não. visava ape-

nas isso, que nada conseguiu. Dos proprios correligionari.os seus recebeu 
a carga mais formidavel neste recinto e teve que de'bandar sem· siquer leva r 
os feridos na garupa ... 

Diz o nohre Deputado que o seu desejo era apenas modificar füsposltivos, 
.tomaindo mais rapid-0 o processo. Ora, o que .S. Ex. querlh era uma rapidez 
tal, que se passasse por sobre a Constituição, que n ão 01bedeceS'se a disposi-
tivo algum da Carta Magna, desrespeitando-se as garantias nella expressa. 
Era essa a pressa que ,s. •Ex. que·ria. 

o SR . .ARMANDO BURLAMAQUI: - V. !EX. está enganaido. e argumentando 
mal, sabe penfeitame:nte 1que, si a maioria quizesse, poderia ter votado a ur-
gencia. Entretanto, não, o f ez, submettendo o projecto a ' um amplo debate. 

O SR. BAPTISTA LUZARDO: - V. Ex. está fazendo grave acicusação ú 
maioria. 

O SR. AzmvEIDo LIMA: - Não ·podia pedir-se urg·encia .porque como ·se viu, 
houve um movimentosiniho, um ~sboço de reacção no propriu meio dos off.i .. 
claes governistas. Quem não saJbe que o telephone do Cattete tilintou 
para cá . 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - V. Ex . est.ã enganaido . 
O SR. J3AP'l'ISTA LUZARDO: - Não posso·, -Sr. Presidente, deixar de !fazer 

uma leve J:"eferencia ao aparte do nobre Presi<lente da Commissãoo de Ma-
rinha e G uerra, que affirmou que, si o Gove·rno quizesse, te1·ia feito a maio-
ria votar o pro.ie•cto. O no'bre Deputado levanta grave accusação contra essa 
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maioria . Acredita o illustre collega que os Srs. Deputados são carneiros de 
\Panurgio, que apenas .Se lhes infü.que o caminho, sigam, po.1· e lle? Tanto não 
é assim, que a CamaTa assistiu á opposição feita ao projecto pelos proprios 
i·eIJresentantes governistas. 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - O que digo é que si fosse uma q uestão 
politica, o projecto t eria s ido ·votado immediatamente. V. Ex. tem bas tante 
experiencia parlamentar para ,<;1a,ber füsto. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - 'Registre-s e o aparte do nobre .revresentante do 
Piauhy. J)iz S . . Ex . que s i fosse uma quest ã o pollUca s eria logo votada. 
Quer atfirmar .S . Ex. que, qualquer, que seja o absurdo, o maior que fôr, 
a maioria o approvará, si tanto <lesejar o ,(}over.no, 

o SR. ARMANOO Buro;AMAQUI: - V. Ex. não· está por politica n a tri-
buna.? 

O SR. BAPTISTA LuzA·ROO: - Vln• l.)ara a Ca mara, legalmente eleito ; vim 
de< ca'beça erguida e não em consequencia de conchavos. 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - E quem não está nas .condições de Vossa 
Excellencia? 

O SR. BAPTISTA LvzARDo: - Não atiro o barrete para ninguem : de-
tendo-me . 

O .SR. ARMANDO IBURLAMAQUI: - V . Ex. está accusandq. seus collegas . 
O que disse foi que V . Ex. estava na tribuna por politica e não na Camara . 

O SR. LINDOLPHo CoLLoR: - Latu sensii, todos nõs estamos aqui por 
politica. 

O SR . AZEVEDO LIMf - Aqui não se faz outra 1c0>usa, s.rnão pol:itica . O 
Sr. Simões Filho já a,c,onselhou que quem não q u eira fazer poJi.tica, fique 
e m ce.sa. 

O SR. BAPTISTA Luz~o : - A •poliüca é a razão d~ ser- nesta inistituiçá.o . 
O iSn. LINDOLPHo CqLLoR : - Seria horriveI si não estivessemas aq\!i para 

cogitar de alta politica e ·sõ tratar de commeroio e de indu stria .. . 
O .SR . BAPTISTA LuzARoo: - Estamos, porém, Sr. P .resid ente, t rntando 

-de assum:ptos militares, Estou discutindo o projecto n. 118, que, em uma 
;hora feliz, .com0 j'á füs~e, foi i•n~irado nos illustres m embros tda Commlssão 
<lie Ma rinha e Gue'r'ra :por um que <1e patriotismo 1e espiTito de justiça. Co1 si· 
:gne-se que dare i o m eu voto a favor d este projecto. 

O ·SR . ARMANDO Buf!LAMAQUI: - 9s movimentos· de patriotismo são mui· 
tos. 

O SR. BA,PTISTA LU2;ARDO: - V. Ex. m e fez vir á tribuna combater este 
e os outros projectos. ;\is-sim não se pôde .gener a lizar da maneira por que o 
quer fazer. Eu fazia o histoiric0 <las ultimas ·cousas passada.s nesta Casa .. , 

O SR. ARMANDO BuHLAMAQUI: - (Mas não <leve r eferir-.se a acto de patrio 
tismo com re.Jação ao p;i.recer da Commissão qe Marinha e Guerra. 

O SR. BAPTISTA Lm,'.ARDo: - Por que? 
O SR. ARMANDO BU!lLAMAQUI: - Porque quer dizer que os 0utros não são 

-pa trioUcos . 
o SR. BAPTISTA LUZARDo: Na minha opinUlo. 
O SR . AZEVEDO Ln4A: - Ha muito impatriotismo por •erro e om issão. 
O 'SR. BAPTISTA LUjl:All.DO•: - Acredito que o nobre D eputado pelo Piauhy 

-a.o apresentar o seu projecto, tivesse a maior dóse de patriotismo . Não con· 
t esto, mas te·nho o meu modo d e vêr. E -ai de 'IlÕS si vissemas todos o;S factos 
IJelo m esmo p r isma. C pmo disse, não posso negar o meu ·a.paio, a 0 1Jrojecto. 
Mas , ao mesmo tempo em que louvo esse acto de justiça, desejo trazer aoo 
conhecimento da Camqcr a uma prova das injustiças comme tUdas c'ontra of· 
f ic iaes do nosso Exercito. 
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o SR. NICANOR NASCIMENTO: - No mesmo -dia em que a Commissão de 
Finanças fulminava o 81·. Epitacio P e,ssôa, dizendo que e!le fez um contracto 
de tal ordem que reduzia o Paiz á submissão estrange·ira, nomeava-se uma 
commissão para homenageair esse mesmo Sr . Epi1tacio Pessôa como· um be-
nemer!to ! Vê V. Ex. que ist0 é um systema. 

o SR. BAPTISTA LUZARDo : - Diz B . Ex. muito 'bem. 
Hontem m esmo a qui se disse, respondendo aa nobre collega, o Sr. Aze-

vedo Lima, que não se procurou diminuir o Sr. Epitacio, Pessôa, e '.Jue ab-
solutamente, n em ide leve, ao se discutir o celebsrrimo Contracto da "Ita-
bira Iron Ore Company Limited", houvesse, muito ás occultas, a idéa de 
fürir essa per sonalidade. El1Jtretanit-O., é V. Ex. .que vem aigora 'lllJeSml() rU-
zer ,que a Camara, que hontem apiirovava o projecto, está .hoje c ontra o pro-
jecto em que se diz que o Sr. Ep.itacio Pessôa, n o .minimo, o que ia fazer 
era vender a naciona:1idaide brasileira. (Não apoiadPs) . 

o SR. NICANOR NASCIMENTO : - E" o que está no parecer . 
O SR. BAPTISTA 1LUZARD0 : - Este aparte, portanto, dá en sejo a que ... 
O SR. AzEIVEoo LIMA: - Vou f a zer uma prC!phe cia : daqui a. dous annos, a 

Gamara vae aboccanhar na re.putação do 1Sr. Arthur B ernarides, para dizer 
que esse prodecto, por •exemplo, sobr.e o •Banco do Brasil, que está já se n<to 
objecto de uma velada censura, é immoral. 

O SR . NC!GUEIRA PENIDO: - Isso porque os abyssinios ·nunca faltaram. 
O SR. NICANOR NASCIMENTO: - E o proprio Sr . Arthur Berna rdes c om·-

bate essas idéas sobre o Ba nco . Quanto ao a parte do nohre collega devo di-
zer que felizmente comb.a.U o Sr. Ep!tac!o, Pessôa quando governo. 

O SR . BAPTISTA LuzARDo: - Sr. Presidente, voltando ao assumpto em 
debate, .peço á Camara Ucença para, num paraHelà; de pois de r eferir-me a 
~sse acto de ·justiça para com os officiaes, lêr uma ca;rta que me foi entregue 
1a dous dias, com a iresponsabilidade do seu a utor, e com autorização pãra 
;er lida da tribuna da Camara, afim d e que .os Srs. Deputa;dos e o P a iz t e-
,1 ham co11hecimento do que se está passando com os a.fificiaes do Exercitõ 
a esta hora priSioneiros, na Casa de Correcção do Dfa;;tr icto F'ederal. 

Lerei depois uma outra carta, que veiu c om esta. 
Eis o q'ue diz a carta : 

"Rio de J a ne'iro, Casa de Correcção, 1.5 d e D ezembro de 1924 . 
A.o ·Exmo. s ·r. Dr. Joã,o Ba;ptista Lu21ardo. - Preza do: ami.go. 
Saudações. - Convencido . \}a inutilidade .de qu.a.lquer appello ao 
bom senso ,dos actuaes detentores do Pode r, inteiramente mergu. 
lhados em um a mbiente de isuspei.tas que lhes não permitte ·siqaer 
r aiciocinar, reco·rro a V. Ex. para que divulgue da tribuna da Ca-
ma ra os vexames tão indtgnos qua nto inuteis que, por ·intermedio d.:i 
Sr. Waldemar Loureiro, director da Casa d e CorreCl;Él.O, estão sendo 
infligidos ·aos officiaes recolhidos . ao mesmo presid io, pa;ra satisfa-
çã o .da n ecessidade doentia de cevar em ·adversarios, a inda m esmo os 
menos· ardorosos, odios. Como os seus capitães do m atto! n ã o lb.ajam 
podLdo vence r i"m combate, os que se acham de armas n a m ã o, tra -
vando a mais ,bella das lutas, vingam-se os liberticidas naquelles que 
a espionagem da, ma r ec,hal Thntoura escolheu, ,para f igurarem nas 
cadeias, em Jogar ,dos prisioneiros que nunca conseguiram fazer nem 
jâma is farão ... 

'Removidos de bordo ·do Oiwabá, ancorado em Angra dos Reis, 
acham-se esses o1'ficiaes entregues a;os c uidados p enitencia.rios do 
Sr . W a 1demar Loureiro, desde a noite de 4 de Novembro do corren-
te :lrnno" . 
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·Sr. Presidente, um addendo a esta primeira parte. Antecipo a leitura 
de um trecho dessa outra carta. a que já me referi: 

"Des·ejamos· que a ICamara e -0 paiz ;;aibam con10 são tratados o~ 
prisioneiros do actual Gcivern-0, ofticiaes ,generaes, superiores e sub-
alternos do Exercito, que foram transportados, na noite. de 4 de No-
vem·bro passado, da Estação Central até wqui, dentro de um quaidra-
do de soldados da Policia , a pé, com, malas· ás cos t a s, apresentan-
do este espectaculo humilhante a-0 pov0 da capital". 

O SR. AZEVEDO LIMA: - E' ·absolutamente verdadeiro. Grande .par te da 
população assistiu a esse desfilar sinistro de -Offi!ciaes carregando suas mal% . 

o SR. BAPTISTA LUZARDO: - Continu-0, ·Sr. Presidente, a }eitura da pri-
meira carttt. ~ 

'"Esse inefavel •c.arcereiro·, com a mais dolorosa estupefacçãv, 
cump-rindo, segundo não se cansa de alle.gar as ordens do minis tro 
de Justiça, está fazendo jús, pela sua dedicação, a uma poltrona do 
Supremo Tribunal Federal, onde já se asylou par.a ev.itar duvklas, v 
seu eminente chefe. O seu tratamento a presos ·politicos, officiaes do 
Exe.rcito oo todas as patentes, xecommenda-o. realmente, não só á 
gTatMão do Sr. Bernardes, como á de todos os tyrannos, passados 
e futuros. Na sua maioria absoluta, presos .por simples suspeitas e 
muitos nem siquer ouvidos sobre os seus su1)postos delictos, embor& 
<1a.tc de cinc-0 mezes a sua prisão, acham-se e lles, c-0ntra todos os 
preceitos ~onstitucionaes e legaes, su'b1nettidotS a-0 -regimen peniten-
ciario destinado a ladrões e assassinos com os quwes se aicham mis-
turados, em propositada promiscuidade . 

Cubiculos 1<le que foram retirados, para salas m a is amplas os sen-
tenciados que os occupavam, servem-lhes de Jogar de detenção . Bll-
nheiros e latrinas pelos mesmos u sados estão designados para a sua 
serventia. A comida :Lhes á .servida em marmitas desasseiadas, sem 
ta·l~eres n em_ p,ratos. O café em :canecas de folha: em suj·os saccos de 
f,.n1agem o pa.o ... 

Os geneqes e offi'oiaes superiores, 'POr mila·groJsa condescendeu· 
cja sempre J.ograram obter uma mesa, talheres desencontrados, al-
guns pratos clesbeiçados. Tambem sã0 homens idosos e alguns acha-
vam-se doent11s no Hospital do Exercito, de que tiveram alta por or-
uiem. ilir ecta 1dlo 1S.r. Se.tembrino de Carva!Lho . 

Os máos tratos poderiam apressar-l'hes a morte e apezar de j rt 
lhes haver 11e gado, em documento publico, a razão de existir e o 
C-Ongresso não ter concedklo ao .Sr. Bernardes as leis a que se re-

feriu, .quando recebi•a os cumprimentos de Deputados pela r etirada 
do general I~idoro, de S. Paulo, ainda não começaram os assas~lna

.tos tão desejados e insinuados pela matilha assanhada da imprensa 
do estado de sitio ... P-0r emquanto só e·ntraram em acção o cano de 
borracha., e ;i. palmatoria, appUcadas largamente na Polllcia Central 
a dnfeliz rapaz suspeito de connivencia 1com o capitão Cost a Leite, 
este mila,gro!lamente s alvo do assassinato graças á intervenção op-
.portuna d e um empregado. daquella repartição, a cujos sentirnen-
too repugnoit o horroroso attentado, ou talvez a sua fôrma de: dez 
possantes slçarios contra um moço physicame:nte fraco, que aliâ> 
sendo rum bravo, lutou com v a ntagem contr·a ·os seus mifleravels ag-
gressores. Occorre que, tendo peiorado consideravelmente a comida, 
um dos preflos, official superior, delegado por seus camaradas, diri-
giu-se á directoria f azendo uma reclamação sobTe esse a ssümpto . O 
Sr . W aldemar Loureiro, scient!ficado do caso, proone tteu p rovíden-
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ciar, depois de prévio entendimento c om o Ministro da J ustiça. Sa-
hiu-se mal o Sr. Loureiro, conforme mandou .crunmuntca1· aos presos, 
pelo sub-diTector. O Sr. J o1ão Luiz Alves não permittia nenhuma 
melhoria de tratamento, opinando antes que se o tornasse mais ri-
goroso e vexatori-0, para compensar 0 desconforto em que elevem 
estar vivendo. os defensores da lega!Ldade, no sul do paiz. E mais: 
que se .fizesse sentir aos presos, que lhes cumpria n ada reclamar, 
s ob pena de se ag-gravarem as medidas coercitivas, caçando-se-lhes 
a permissão de tomar ar no pateo interno .(per.missão concedida nor -
malmente aos sentenciados) e collocando-Qs sob chave e em incom-
municabilidade a mais completa! Para toTrl!ar effectivas taes medidas 
dlspunha elle Sr. João Luiz Alves, de numerosos soldados e faria 
uma cintura de metralhadoras em torno da Casa de CoTrec.ção. 

Para preparar a Cjpinião, ·mandou nesse d-ia i·eforçar a guarfü1 
com slodaidos e metralhoooras . Havia descoberto uma formidavel 
conspiração, já revelada no jantaT, por um hypothetico protesto do!\ 
presos, que haviam lançado ·Pela jan ellas, às m armitas de ccunida. 
A' noite os -Officiaes, capitaneando os sentenciados, - organizados 
em "batalhão da fnorte" - a vançariam até ao ca.ttete, que ser ia in-
i.estido a bombas de dynamite. 

Ao inesmo tempo fazia-se es·palhar, entre as familias do,s off!. 
ciaes presos, que os seus parentes seriam, n essa noite, r emovidos 
pa1:a a ilha da T.rindade, de cantaida, tende nciosamente, em prosa ·c·1-
piosa, p elo conhecido · capitão de fragata Frederico Villar - esteio 
da legalidade. Era o castigo que o Min~stro da Justiça inflig ia ás 
senhoras e senhoritas .que, em ronda .angustiosa a prisão, vinham 
de1'!de os primeiros dias, trazer aos paes, ma.ridos e innãos, roupa;:,. 
objc-c.tos de vestia rio, esses pequenos nadas com que a ternu.ra fe-
minina. procura tOlrnar menos penosa a situação d os. entes queridos ... 
·Essas .criaturas, eram rpara o egregio ministro, cumplices perigosa~ 

da intentona da sua phantasia . Ellas haviam introduzido, na Casa 
de Correcção, nos embrulhos de roupas e doces, aliás -rigorosa1nente 
revistados na poTtaria as bombas de dynamite de que se municiai ia 
o batalhãc. da morte, creado pela imaginação do glorioso signatario 
do decreto de liberdade 1cond'icional . 

E ssas miserias não pode,rn fkar aibafadas sob a atmos.phera que 
pesa sobre o paiz inteiro. Symptomas a la rma ntes da crescente degTa-
dação em que nos afundamos, precisam te.r a mais la:rga divulgaçfio, 
pa:ra que os historiado·res da crise possam, no futuro, m edir toda a s ua 
gTavidade e julgar, com justiça, Gis seus heróes". 

1Comp9.tricio e admirador, J . Sotero de Menezes, tenente-coTo-
nel de infantaria . ' 

o SR. NroANOR NASCIMENTO.; i-- V . IDx. m e i[)ermitte um apa.rtei? Sen. 
querer entrar na veracidade ou não {]as a.ffirirn ações üesse coronel, muito 
respeitavel !1té pela ,sua. posição de .prisioneirQ, contesto preJ.i·minarmente que 
o Sr. J'oão Luiz Alvesi seja. capaz de qualquer das .phrases que lhe são a.ttr!-
buidas . E' uma pura fantasia ·do cerebro ardente desse prisioneiro. 

O SR. PiúrNIO CASADO: - Tambem r ecebi uma carta, mais ou menos- va-
sa-Oa nesses t ermos, de pessoa que os no1bres D eputad.os, meus adversarios 
do Rio Grande do .Sul, 1conhe cem pela sua integridade, o Sr. Djalma Ulr!ch 
ele Oliveira, e que d·lz mutatis miitandis o que a Camara acaba de ouvir 

o Sn. NICANOI< NASCIMEN'.l'<l : - o Sr. João Luiz Alves é um alto espirito 
e um formc·s 'i ssimo. córação. 
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O SR \\-ENCESLAo EscoBAR: - Que é um alto espirita, dou -0 meu teste· 
niuhho; quanto .a ser um coração formosissim-0, nada posso dizer. 

O SH. ;\_zE\'EDo LIMA: - Tambem p ossuo uma carta do almirante Am~ 
rico Silvado, que le·rei no momento opportuno. Vê a Camara que as opiniões 
são contestes. 

O SR . NrcANoR NASCIMENTO: - E' uma facil c.onformidade essa dos ho· 
mens que ~tilo sob pressão ida mesma irritação. 

O Su. ARMANDO BURLAMAQUI: - Já -ouvi ide um dos .pt"isionelros os mai-0, 
res elogfos ao Sr. Waldemar Loureiro. 

O :SR. HENRIQUE DoDSWORTHI: - E' de salientar que os factos reJativoa 
á Policia não foJ:am contestados por nenhu;m dos D eputaidos presentes. 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI: - Isso só seria possível com provas . 
o SR . NICANOR NASCIMENTO: - E Si o nobre DepUtfLdo pelo Districto 

Federal chama a attenção pe.ra isso, declaro tambem que julgo o St". mare-
chal F'cmtoura Jncapaz de aualquer desses aictos de barbariflade. 

O .SR. AzEVEJDo LIMA: - Quando .cessar este regimen rl.e obscurantismo 
iremos fornecer as provas dos espancam~mtos das sevicias g·raves, dos máos 
tratos que sof;frere.m muitas da.s v ictimas das prisões. 

O -SR NICANOR NASCIMENTO: - Eu seria exaiggerald-0 si declarasse que me 
respo'nsabHizava por todos os auxi.li!l!res da PoHcia, porque nã0, é impossivel 
que entre eHes haja qualquer que·, sob a e.cção da cole:ra, pratique desman-
dos ; mas a norma policial é o respeito pelos prisioneiros. 

o SH. HENRIQUE DOIDSWOHTH: - Não apoiado-. 
O SR. BAPT1STA LuZARDO: ~ E' essa a norma nos paizes civilizados ... 
O SH. CElZARIO DE :MELLO: - A t endencta é essa. 
O 1Sn. BAPTISTA L 1uZA.mo: - . _.onde a tendencia é essa, <'orno bem diz o 

nobre Deputado, e as~im deve ser; entretanto, em verdade, nfio ~ essa a con-
clucta que se tem observado na Poricia Central, e appell-0 p.ura a honra do 
nobre oollega, o SJ:. ~\fkano.r Nascimento, si .S. :ex. -póde contestair um facto 
a que se faz allusão nesta Casa, qual o de que o caipi-tão Co!'ta Leite foi 
espancado ·na chefatura d.e Policia. 

O SR. N1cANoR NASCIMENTO: - Nada ·posso affirme.r, nem nl'gar porque 
não estive presente. 

O SR. OSCAR Loum:mo: - O que -0 nobr.e Deputado dev~ fa7er é ir fL 
Casa de Oorrecção e verificair os 1'aictos. (Ha ou,tros apartes). 

O SR. BAPTISTA LUZARDO: - O illustre coI1onel signatario .dessa carta eu 
o conheço apenas de um:a simples e.presentação .. . 

O SR. ARMANDO lBmi.LAMAQUI: - Eu o coruneç.o tambem e estou até ad-
mirado da linguagem usada por elle. 

O SR. BAPTISTA. LuzARDQ: - .. . ;feita ha alguns. mezes. A respeito da sua 
individuaUdade e da 'sua honra. me <foram !feitos os melh-o·res conceitos, como 
homem, como .cidadão e como militar . Mas, ·Sr. Pre•sidente, ha ainda outra 
e!l!rta, esta de um arrfigo meu, a qual eu endosso e .poli' e lle assumo a r espon-
sabilidade . Apponho a minha assignatura ao que ess·e tenente vem diwr, e 
que é a e:x;pressão exactissi:ma da verdaide, e si elle tem crime, te remos os 
dous. •E11a é da autoTia do Sr. Riogranldino Krull; .quanto á outra, por maio-
r es que sejam os conceitos que tenho do seu, a quem ·Conheço de ·pouco tem-
po, poderia fazer res;i.lva; sobre e. desse tenente, porém, si ha uma calumnla, 
é tambem o Deputa1io Bapti-sta Luza'Tdo quem calum:nia. 

E' esse prezad~ amigo quiern mie diz, na .carta que pas.so a ler, co-m esta 
intimidade: 

"Amigo Luze.relo - tCom esta envio a carta junto sobre a qual o 
signatario, Cflm todos os companheiros de prisão ... " 
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E são em numero de cento e quarenta e tantos, officiaes e gene raes! 
Quem' assigna a carta que esse te nente me enviou é um tenent e-.coronel do. 
Exer.cito, uma das figuras mais brilhantes, segundo a caba de affirmar o no-
bl'e D eputado, Sr . Armando Burlama qui. 

O SR. ARMANDO BURLAMAQl.'I: - iMas ev'1dentement.e apa.ixonado; e basta 
ver -0s tennc•s em que se refere a generaes d0 Exercito, seus superioves hie-
rarchicos. 

O SR. BAPTISTA LuzARDO: - Conco·ndo em que haja aigo de paixão, por-
que não existe orga.nismo humano, por mais frio e caihno que seja, que em 
occasiões dessas e .pera:nte semelhantes &Cenas não t enha uma vibraçfto 
apaixonada . O nobre Deputa.do, psychologo como é, ha de comprehenlder bem 
'isso. 

O Sn. ARMANDO BuRLAMAQUI: - Me smo sem ser psycho}og.o, compvehen-
<lo perfeitamente; mas 0 que digo é que elle é apaixona<'to e lastimo a ma-
neira como se r efere a generae s do E xercito. 

O SR. BAP1'ISTA LUZARDo: - Póde haver, d eve haver paixão, repito•; mas 
ha, por outr·o lado, factos positivos, que são aqui descriptos. Pois, então, 
seria admissivel que um Tenente~Coronel, um engenheiro militar fizesse ques-
tão de que fosse tornada publica, da tribuna da Camara, uma narrativa de 
tal na tureza, si eJ.la nãQ fosse verídica?! 

O .SR . ARMANDO BUitLAMAQUI: - Não se discutiu essa ques tão de factos, 
que só po.dem ser ·contestaidos· com fa:otos; o que se accentuou foi que a 
carta está escTipta com viva. paixão. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Sr. Preside1ite, :r"etomo a leitura da carta de-
Riograndino Kruel, cujos co:nceitQs e11dosso, ·como d eclarei ha pQuco. 

"Amigo Luza!'do - Com esta envio-t~ a carta junto, sobre a 
crua! o signatario, com to!dQs os compa.nheiros de prisão, delegamos-
te plene>s poderes e pedimos pa:ra que faças .della o uso que achares 
mais razoavel, lend-0-a na Camara dos Deputados ou tecendQ em tor--
no, os çommentarios que achares j'ustos. 

Desejamos que a Cama1·a e 0 J'aiz saibam como são tratados os · 
prisicme.iros do actuaJ Governo, officiaes generaes, superiores e su- · 
balternos d.o Exerc!tQ, que foTam transportados, na nQite de 4 de No-
vembro passado, d.a Estação Central até aqui., dentr0 de um quadra-
do •de soldados de Policia, a pé, com malas ás costas, aprese11tando 
um espectaculo. humilhante ao P'Ovo da Ca pital. 

.A!bafados os no•ssos prot.e,stos por este interminavel estado de 
sitio, sómente por intermeclio ele homens como tu poderemos levai-os 
aQ conhecimentCI ido. Paiz. 

Grato por tudo e por todos - o Riogranclino". 
Eram, assim, offtciaes do Exercito que, presos embora, pois que esta era 

a condição que ·lhes restava, deviam ser acD'mpanhados. por seus com·pa:nhei--
ros de classe. Pois, nem isso lhes f·O•i c oncedido: vieram num quad.ra:d0 de 
Policia , a pé, conduzindo malas ás costas, tratamento que nem terão mere-
cido i111a.iv!duos como R c,cca e Carleto ! Sr . . Presldente, de Pa r com a carta 
de ·Riograndii;io e .com a do tenente-c.oronel Sotero, o nosso !Ilustre col!e.ga, 
Sr , Plinio Casado, acaba de communtca,r á Casa que recebeu uma o,utra• 
de militar cuja probidade, oonforme a ppello .de S. Ex., . terá ·de ser attestada 
pe!Õs prQprios representantes governistas do Rio Grande do Sul. 

O .Sn. AzEVEJDo LIMA: - Al:ás, n em era necessari·o, pois que todos sa-
bemos que se tr.ata ·cl~ um militar brioso e 'homem d e ·honra. 

O SR. BAPTISTA LuzA.RDo: - Trata-se do ten ente-coronel Djalma Ulrich 
de Oliveira que, ha guatro ·dias, esc1,eveu uma caTta nos mesmos termos destar 
que acabo de ter, relatando os factos qu e se passam na Casa tle Oorre cçã-0 . 
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Seria possivel que esses, que até hontem eram ,homens de bem e de honra, 
-caracteres impeccaveis, viessem agora varer-se da n ossa amizade, da nossa 
condição de Deputados, para dizerem, por nosso intermedio, quaes as mise-
rias por que estão passando, seria possive J que assim procedessem, si os 
factos não fossem verdadeiros? Ainda mais, ê de considerar que se trata de 
home>ns que se acham pre.;os, que sabem estar sujeitos ·a todas as miserias 
que contra elles se quizerem pratica r, porque, si, .a manhã, esse diTector de-
sejar m a tal-os a fom e ou a ioêde, repetir as scenas tlantescas da Ilha das 
C0bras em 191 O, pcc1erá fazel -o .. Pois bem , a rrostando tudo isso, elles vêm pr;-

·dir que da tribuna da Cam ara sejam éxpostas a o paiz quaes as humilhações 
qu e estão sof<Erendo. 

O SR. AzElVElDo LIMA: - Para salvação da nossa civilização . . . 
O SR. BAPTISTA LUzARDo: - Tudo, portanto, mostra que esses tres do-

cumentos exprimem com perfeita v erdaJde o que está occorrendo na Casa 
de Correcção. .Denti'o em breve, passado o vendaval de a.gora, ha de se veri-
ficar atê onde chegaram os excessos de hoje, e o modo por que no Brasil do 
secul 0 XX eram tratados officiaes superiores do '.Exercito e, ·mais ainda, como 
o espirita de solidarieda!de dessa cJ.asse está distante do esptrito que a illumi-
nou no Chile. 

Sr- Presildente, quando falo na solidariedade militar do Chile, sinto-me 
como que tra nsportado! Evoco essa pagina brilhante e preciso repetH-a á 
Cama;ra, para que fique bem assignalaoc1o o cont.raste entre o que vae aconte-
cendo aqui e o ·que occorreu .naque.JJa Republica, O paiz inteh-r, soube dos 
acontecimentos que Já se desenr·olaram ! . . . Ou, m elho1', o paiz não soube, 
pois, como disse muito •ipem o Sr. Senador Barbosa Lima, 11ara que os factcs 

-que se 'Passaram na Rfp ubJi.ca transandina em 4 de S etembro do corrente 
·anno. não tivessem r epercussão no Brasil, porque i·sto não convinha á situa.-
ção dominante, como disse muito bem, repito, aquella intelUgencia fulguran-
te, que ainda está em -~ooa a sua plenitude e e m todo o seu vigor, fi zeram 
com que a Cordilheira c,lo.s Andes subisse ainda um pouoo, de modo que daqui 
não se pudesse vêr o que succedia do Iado opposto, nas bandas do Pacifico. 

o SR. ARMANDO 1BU\'!LAMAQUI : - V. Ex . está prêg,ando o militarismo, em 
opposição ás palavras '\?r'°forid:as pe lo seu illus tre collega de bancada. 

O S R. BAPTISTA ·Lu;iARDo: - Não, não prêgo milita.rismo como ponto de 
vista politico. O que dtsse, e dahi não fujo e fago quest ão de repebrr, ê quo 
deveria existir entre n~s a comprehen são desse espirito td'e solidariedade mi-
litar, de t a l sorte que cada um comprehendesse .que em sua pes>'ôa repercute 
a humilhaçã o imposta ~ um companheiro, tanto m ais quanto um of.ficial, pelo 
facto de ter um c1ia pepcado contra esta ou aquella idêa politica, não desme-
rece no om1ceito dos seµs camaradas , 

o SR. ARMANDO· B\rRLAMAQUI: - Certo que não . 
O SR. BAPTISTA LU~ARDo: - Certo que não, mas aqui estamos v enCLo como 

os milttares sã.o tra taqos. Nem: sequer prisões militares têm. 
O que o esri.rito d·f' solidariedade llete•rrninava era que ficassem detidos, 

sim, sujeitos a todas ~s penas que o Codigo lhes ·possa impôr, m as presos 
·dentro dos quarteifl de sua classe n ão em c ubkulos que, cOJno elle.s clizem, 
nem os sicarios são recolhidos . 

Voltando aos acon~ecimentos d o, Chile, a ssignala rei que é perfeitamente 
cabivel a ·oon sUTa que o Sr, Barbosa Lima fez ào Governo actual. Elle oc-
cultou os fa;ctos ao Povo, prohibiu que a imprensa noticiasse . O Sr. Arturo 
Alessandri foi depos to em 8 de Setembro e a ·27, quer dizer, d ecorridos apenas 
19 dias, esse mesmo GovC't'no Brasileiro f:azia sãber ao que fôra i:nstituid<l no 
Ch ile por um golpe de E stado, que o Teconhecia com0 Go verno L egal. 
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Pois bem: os factos a que venh0 de referir desenrolaram-se no <lia quatro 
e são os seguintes: As .classes armadas do Chile: Ma.rinha e Exercito. acom· 
panhavHm de lrn muito tempo o Presidente .A:rturo Alessa11dri, que a impren-
sa toda dizia praUcaT abusos de partUiarismo, de uma facção . partidaria. que 
se havia apossaido do Governo, A imp1'ensa toda reconhecia os e.rros com-
mettid0s ];>el'D Governo. As finanças e stava m ~es~rganlzadas; os pagame ntos 
em Londres e na America do iN•orte, em atl·azo, não sendo attendUlos em t em-
po . A ca1·estia da vida havia 'attingido a um grá0 desesperador. 

O Sn. ARMANDO BURLAMAQUI: - Não ha de ser á custa de revoíuções que 
esses pr·Oblemas serãQ resolvidos . 

O ·SH. BAPTISTA LuzARDo: - R e sponderei a V. Ex. coro os doo.os forneci-
dos pelos banqueiros de Londres, ·com relação a att1tude •do ChiLe. O Gover-
no, espirit.o estreito de partidarismo, só se limitava a fazer 0 que estava a.en-
tro ª" suas i1ormas, sem ouvi'r a opinião nacional, •sem quer e r attender á opi-
nião dos seus com.ci-dadãos ! Ainda mais, Sr. Presidente os ·p.roj ectos de re-
forma do Exercito e da Marinhã, estava m encalhados; a refonna -dos vasos 
tte .gue rra - isso que era pedido com tanta insiste.ncia, não votavam! 

O pro.jecto elo icodigo de trabalho, estas ,grandes lets que hoje são vo'acl.as 
em todos os Parlamentos do Mundo, a •Codificação pela qual tanto se bateram 
no Chile as cl:asses proletari-as, <'.or:m1a m tambem o somno eterno na pasta 
das Conmissões! E o que se fazia? Que se Pl'El-tendeu f a zer? Que motivou o 
levante das classes armadas no !Chi:le? E' que os D eputa d os, os da fa cçiio p a1·-
tidaria de posse do Governo, qulzeram um füa infringir a C onstituição do 
Chile, de maneira que houve imm:e-diatamente a revolução! A Constituiçãio 
do ChBe priva, em absohlto, .que os Deputadqs 6 Senadores sejam subve ncio .. 
nados, isto é , 'tenham subsidio, Teceb'.l.ID as diar ias parlame n.tares. A ;·ep".'e-
semtação nacional do Chile é ,f.eita gratuitamente. 

Pois bem; ess:a facção dominante naquella época, em que se dizia que 
o paiz estavas ás portas -da miseria, que a situação financeira era desespe-
radora, que o paiz estava .quasi arruinadc,, que os compromissos a serem S(}l-
vidos em Londres e na America do Norte, não e;·am satisfeitos, qu e n ã o at-
tendia ao p efüdo de votar o Cofügo do Trabalho, que er a r ele ga d o a um pla .. 
no inferior, que aão satisfazia a reforma da Mari,nha e do Exercito, não he-
sitou em apresentar dous projectos; um mandando %Ubvencionar com gru;i-
sas dia.rias os representam.tes das camairas chi1enas e outro que estabdecia 
uma emissão ue •cento e dez milhões de pesos, emissão essa que seria ilesde 
logo desUnada a pa g,1T o s ubsidio dos De·PU tados e Senadores ! 

O SH, AzEVEDo LIMA: - Gamara de suborno. 
o SR. BAPTISTA LuzARDO: __.:. Deante disto, Sr. PI'CSidente, qual foi o ges .. 

to das classes chilenas 7 EUas comprehonderam tudo : era a 'imtlrensa unant-
me contra o Governo, ex.cepto o jornal official . Os a.f.ficiaes chilenos forarrt 
assistir ·o.s •debates :referentes a essas diari·a s, a10 dia em que ellas deviam 
ser a ppTovadas . Era uma commissã.o •d.e cerca .de sessenta militares que ti-
nham ido assistir a discussão. llliltavam nas galerias, quando um Deputado 
da opposição perguntou si a Marinha não seria refor ma;da, se o Codigo do 
Trabalho não seria appTOVad·o, si a p enurf.a daquelle pov0 não seria mitjfíada 
e com que cara haviam de se apresentar em Londres e e m Washington! Es-
quecia m de tudo isso, nã-o hesitavam e m votar uma emis são no va lor do 
canto e de3 milhões de pesos, na occasião em que t,oda a nação r e clamava ! 
E per guntava: roamo ·vamos pagar a nós mesmos '? ! 

Dito isto, Sr. Presid;mte das tribunas foi f e ito um aceno, a pp.rovando o 
que di.zia este Deputado e o Sr. Ministro da Guerra., alU presente , ind0 ns 
galerias, d eterminou, que os .officiaes chilenos se i·etirasse m ! Elles obed.ece-
ram cegamente e ao descer a escada , 11a porta que dava pa ra a ru a, o mal~ 
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gr.a,dua.do, um ma;j)or, virou-se e disse ao lM.inistro da Guerra! "Obedecemos 
la.s ordens, icomo militares, mas como ·Civbs temos tanto direito de ver como 
se defende ou oomo se afunda a nossa patria.! " Sahlra.m ·d.-'l.Ui, dirigiram -sa 
ao Club Militar. Uma hora depcds era uma reunião .de 120; ás seis da tarde 
ZOO e ás 11 da no·ite 300 officiaes - era toda a of.ficialiidade do Chile que se 
achava reunida! 

O SR. AZEVEDO LIMA: - Certamente, era uma legião de mashorqueiros .. , 
o SR. ARMANDO BuRLAMAQUI: - o simile não tem parallelo. 
O SR. AzEVEIDo LIMA: - E' per.feitam ente applicavel! 
O SR. 'l3APTISTA L u zARDo: - Não; esta.mog ú mll maravilha~ ... 
O SR. ARMANDO. BURLAMAQUI: - Qual a conclusão? Isso não se a pplica 

ao Brasil, il'e lizmente, graças a De'us. 
O ·SR. AzElvEoo LIMA: - Qual o que , não s e applka porque ? Si o Senado1 

Pinheiro Ma:chado estivesse presente, -diria que o simile era perfeitamente 
igual. 

o SR. BAPTISTA LUZARDO: - A situação de um pa..iz é semelhante á dú 
outro . 

O SR. ARMANDO BULAMAQUI: V. Ex. com to.da a sua eloquencia nã~ 
pôde convencer o Povo Br asileiro que a situação que V. Ex. desoreve é ae-
melhante á nossa. 

o SR. BAPTISTA LuzARDO: - E V. Ex. é capaz de contestar?! 
O .SR. AmilVEIDo LIMA: - O il!ustre Deputado talvez que tenha razão . A 

nossa situação é ainda. mais .grave. - Basta dizer que no Chile não houv~ 
siquer uma gotta de 13angue, não houve perseguições, na.da . . disso .. E aqui. . . 

Não podemo•s esta belecer parallelo. . . A nossa situação será realmente 
Igual a do Chilt>'I! r 

O SR. ARMANDO Bul\LAMAQUI: - E' pa•ra ver V. Ex. que não ha purallelo 
O Srt. ARTHUR .CAETANO: - O que o .orador -d.iscute é a dignidade de clas-

se of:fendida, refere-se \a.o •espirito de soUdarâeda,de. 
o SR. ARMANDO BVRLAMAQUI: 1-- IDntã°' V. Ex. 'Quer dizer que sõ têm 

dignidade os of:ficiaes <l ue são '!'1evoltosos? 
O Sn. ARTHUR tCAE',1.'ANo: - Espírito de solldaTiedade pa-ra corn aq\1elle~ 

que apanham na Policia dOiS galfarros policiaes. 
O SR. ARMANDO BURLA.MAQUI: - Esta questão será, estudada mais tarde· 
O SR. AzElV'EIDo L:U.:!A: - Esperemos pelas kalenda:s gregas. As revolu· 

ções existem para cercéa.r os abusos das autorida.des. Isto V. Ex. vae encon-
trar em Comte, ·como ~Jl'ovarel dentro em poucCI. 

O SR. ArtMANDo BU\lLÁMAQUI: - Então :começaríamos á ter uma revoluçã6 
por semana. Isto é un,ia pilheria. O Brasil é cousa mais seria. 

O 1Sn . PRESIDENTE: - Advi!rto ao nobre Deputado que está esgotada i 
hora que compete a V . Ex. ;para. a dis·cus~âo ô..o proj<icto, 

o SR . BAPTISTA LU~iARDO: - Obedeçú á ordem de V. En!., Sr . .Presidentt-, 
e encerro por emquanto as minha& observações. Na p.rimel1ra opportunidade 
comtlnuare!, e ·disso :facp queS"T.ão fechada, afim de mostrar a.o pa!z, e expondv 
ao Exercito e á Marinha, com a Republica do !Chile s.oube d·e:fender a Patri~ 

e como la o Exercito e a Marinha, 1nnãos gtom.E:os ela mesm11. lnstltiJ'<:ão, 
souberam defende r 11s ,suas prerogativas e cultuar o espirita de solidariedade 
de classe; tal qual, em, tempois passado!!, se fazia no Brasil, quando as clae· 
ses armrudàs gafihar'ã:'m as grandei. vlctorla,.,., pela civilização· nacional. 

Então igualmente, lerei, ;para. ju1zo nobre da iH.i!;torla, um outro do· 
cumento, •que é uma b~lla e expressiva elevada e m eritoria defesa dos hero'i· 
cos m arinheiros que, ein 4 de -Novembro de l 924, obedeceram a bordo clo en-
couraca.,,o S. Paulo,ª!!/ orden!! de Casoo.rao. (Jfufto bem; miiito bem. O ora-
d01' é f elicitado) . 
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SESSÃO DE 26 DE DE!ZEMBRO 

O Sr. Blljp·tista Luzardo (*) - Sr . lPresidenbe, não me enganei, tão pou-
ico pmourarei illudilr os hO'Illrados representantes da Naç.ã o, q uando, nas ve-
zes ,que t enho occupado esta tril:mna, tratei dos a'Contecimentos que estão 
enlutaindo o Brasil, e com eS>pecialidiade o E 'stado do Rio Grande do Sul, do 
qual me desvaneço ·de ser delegado nesta Casa. Disse sempre, disse desde 
a primeira hora dos dias soim'brios que despontam para a nossa nacionalidade . 
Fallei a linguagem d a mais tranca previsão patriotica, eh.amando a attenção 

, Ida Camara, e por i.!lltei=e dio da Camara, do '.Paiz, para o que ;nos esV:av.a i·e-
servado, de con<.equencias Internas e complicações externas. 

Mostrei, de :certa feita, os inc&dentes que já se iam ·desenrolando, pa ra as 
bandas da Argentina e, alguns, posterio,res com a Republica Oriental do 
Uruguay. Li, deste posto em que me encontro, a carta, ou melhor, a recla-
mação feita ·pelo Sr. Demetrio de Toledo, 1Consu1 do \Bria.Bil em Los Libres, e 
apresentada no momento, poucO\ asado, de uma !esta que se ·ralizava em 
Urugua.yama, e dedicada ao digno representante da .Província de Corrientes 
o Sr, D,., 1-tobert. Evidenciei, com documentos, .com jornaes daqueila Re-
publica, como La Nacion e La Prensa, a maneira :por ·que tinha sldo acolhida 
aquella nota e a si.gniifoação em que a1'1i fôra tomada. Narrei ainda, Sr. Pre-
sifümte, mais tarde, os factos que se passaram na Republica Oriental do Urll-
guay, e as continuas invasões de lf·ronteü:.as por forças legaListas pertencentes 
á Brigad·u, Estadual ào Rio Grande do Sul. Fallei das r eclamações vindas do 
Urngua.y, com ·respeito ·ã morte .. de um .Sr. Joaquim Gonzalez; m enoh:mei o e n-· 
centro de um pic<_uete de forças uruguayas com forças brasileiras, e re.fei·i-me 
a um a ttentado praUcado p-0.r praç·a,s do Corpo Auxiliar de Saint'Anna do Li-
vramfmto, em uma .casa de .co.mmer·do da .Cidade de Rivera. 

Ult imamente, Sr. P.residente, a nOO>Sa imprensa, especialmente depois 
da chegada a Montevidéo do nosso mustre companheiro de representação, 
o Sr. Nabuco de Gouvêa, transmittiu-no.s diversas notas, deu-nos a conhe-
cer umas tantas noticias que revelam desde logo estar a terminar a re v-0lução 
n0 Rio G1·ana.e do .Sul. Pareicia q·ue o .Sr. Naibuco de Gou'Vêa, mal chegâira a 
Montevid.éo, cump.rie, á risca aiquiJJ 0 que, numa entrevista affirmára a uma 
folha óesta Capital, "A Noticia " , dizendo que uma severa neutralidade por.ia 
termo immediato á revC•lução rio-grandense, S. Ex , po! lanto. fazia compre-
hender ao 'Rio de Janeiro e a t0;do 0 BrasB; que, logo ao desembarcar n'aquel-
la RepubHca, devi·do a sua influe ncia , terminaria como 1:!.ue instantaneamente, 
a revolução sul-riogra.ndense. E, para provar e, maneira com0, S.. •Ex . se 
conduzia e como isso era v.erdadeiro, .S. Ex. fazia transmittir para a Capital 
da Republica as notas controvertidas dos jornaes urugu:ayos, no.tas essas que, 
naturalmente, !foram ,confiadas á habilidade e aQls cuidaidos d'aque lle pro·fis-
sional que acompanhou o Sr . iN'abuco de Gouvêa, que é uma figura de relevo 
na imprensa c.'l.i°'.!oca, o Sr. Thorn é Reis, e que sabe per.feitamente como se faz 
jor nal, nã0 igmirando que frequ~mtemente o m a lo:r a uxiliar de urri jornalis ta 
é, lncontestavelmente, e, tesoura. Corta-se o que serve., manda~se â. typo-
graphia. e obtem-se um resultado maravilhoso. . . Foi, naturalmente, p a ra 
isso, que o Sr. Nabuco de Gouvlêa se fez acompanhar do Sr. Thomé Reis 
com0 seu secretario, conf.iando-lhe a parte t esourica que diz :respeito á. !ar-
mação da opinião publica, atravez de noticias tende.nciosas, não ,·ar0 adrede 
prepara das para o &feito que se v1sa. 

o .SR. NICANoR iNASCIM;J.ilNTO: - The 1;bght man in the r;.gh,t place. 

(*) Não foi i-evisto 11el0 ·Orador. 
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o SR. BAPTISTA LUZARDO: - E' de notar, Sr. P.residente, que 110 dia im-
me diato á chega.da do Sr. Na:buco de Gouvêa a Montevidêo, a "Gaz.:ta do 
Noticias" dava sciencia dos acontecimentos no Sul, Zeca Netto e Honorio 
Lemos, derrotaclos, internados .na Republica Oriental co Uru(;\"u:i-y, e Julio 
Barrios tarnbem derrotado, e, ilodos, com ordem do Governo .l'anie:h~ pa1z 
para serem ~ond11z.dos '.l logar especial, destinadQ á int·ern·açà:>. Essas noti-
cias foram, com a d:~.ta de 14 deste ;mez de Dezembro, transmittidas pela 
"Gazeta de Noticias", para fins convenientes ao illustrado ,pubJi.co da me-
trop.ole brasileira. Com ellas suppunha-se fazer crêr que o 'Sr. Nabt<Co Gou-
vêa, habil cirurgião que é, mal assumira as funcções do seu p0<sto, entrava 
cm franca agonia a Tevoluçã.o no, R\o. Grande do Sul, com a internação do 
Honorio Lemos, que é tido, sem favor, como o maior cabo de guerra d'·entre 
os que, no meu Estado, se levantairam e batem-se pela causa da redempção 
do Brasil. ·E, talvez, pouco depois, de todo m<0rresse 0 movimento com as 
internações de Zeca Netto e, ultimamente, de Julio Bar:rios, após o desastre 
de 12 do corrente. Era de vêr, Sr. Presidente, a fórma realmente interessan-
te pela qual todos os jornaes que representam o pensamento d 0 Governo Fe-
deral, commentaram a nota da internaçã.o desses g·eneraes revoluciofütrios, 
que, de nenhuma !órma, poderiam mais voltar ao Rio Grande do Sul, com-
man<lar forças ou ter qualquer attitude em relação á campanha travada nes-
::;as re.giões . 

Qmmdo, porem, por volta de 13 ou 14 deste mez, era esse fcwto cor.rente 
na impnmsa do Rio de Janeiro, eis que vêm os jor,naes dos paiz.es vizinhos 
o.esmentindo as referidas internações, mostrando que na imprensa uruguaya 
uma luta estava travada entr.e os diarios El D ·ia, dirigid<0· pel0, Sr. BaJtha~" 
Brum, e La .M'anana, l;iue era orgão que traduzia o pensamento do Sr. Ma-
nine Rios, ministro das Relações Exteriores d'aquelle paiz. Semelhante po-
lemica versára, justa~ente, sobre a que_stão da internação. De um lado, o 
orgão de Balthazar Brum fazia sentir que 0 caso e1:a de internaçã0 d'aquel-
les tres cabos de gue1-ra revo1ucionarios; de ·outro lad<0, "La Manan ", tra-
cluzi.ndo, como d·isse, o pensamento do ministro das R elações Exteriores 
cl'aquelLe paiz, dizia justamente nã0 ser esse o caso, porquanto internação, 
no termr. jurídico, ·corn1Jrehendido em Di<reito Internacional e de accõrclo com a 
Convenção de Haya, n~o se podia dar, pois que não se achavam em estado de 
egualclade os c01mbate1ites n.o Brasil. Nã0 havia, ·como diz aquelle orgã.o, um 
estado de belligeranci~L reconhecido por aquella. Republi;;a, em face do que 
seria forçoso prender ,esses cabos de guerra e da r-lhes um Jogar por w<>11<t-
ge sob as vist~~ das autoridades uruguayas. 

O SR. N1CANOR NA~CIMEJNTO: - Mas V. Ex . .sab e que o illustre D eputado 
Castillos nduziu a estjl haços a .theoria do Chah~ller Manini Rios, o qual to; 
obriga,do a r etirar-se qo Poder. 

O SR. BAPTISTA LUZARDo: - Chegarei lá, e me felicito por vêr V. E x. an-
tecipar o debate, p1'1JVocando-o justan1ente nesse po.nto, para qu e eu venha 
dizer dos motives que determinaram a sahida do Sr. :M:anini Rios do cargo ae 
Ministro das Relações Exteriores da R epublica Oriental do Uruguuy. E v011 
mostrar ta:mbem a V. Ex. que o õiscurso do Sr. Castillos não r eduZ'iu tal a 
estilhaços a opinião <lo ·Sr. Manine Rios, c.pinião essa que não ê delle, não 
constitue uma theoria sua, ma.s a qual, conforme elle provou da tribuna d11 
Camara Urugua.ya, n itda mais e ra do que uma logica e digna deducção do~ 

textos da Convenção jle lHaya, textos esses para os .quaes aliás a Rep11 hlica 
Oriental .a ,-, Uruguay 1tão tf<nha obrigações taxativas. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO : .- Porque não foi p or ella ratlficHrl~ PSSa 

Convenção. 
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o SR. BAPTIS'l'A LUZARDO: - Perfeitamente. E veja v . Ex. COlfüJ enun .. 
impressionantes desc1e 1C<gu as accusações do .Sr. Balthazar Brum. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Ao contrario. Veio pr('ciSament.e ('.Onfes~ 

sa.r o que dizia o Sr. Brum. 
o SR. BAPTISTA LUZARDO: - Não apoia.ao. 
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - v . Ex. verá que sim. 
o SR. BAPTISTA J.,uzARDo: - CNão ·apoiauo. o ::lr. Halthazar Brum rm:J:\ 

sentir pelas columnas do seu jornal... · 
,, O •SR. NlICANOR iNASCIMElNTO: - Não em consequencia de be!lig'erancia~ 

mas em con&eque.ncia dos deveres de amizade fronteiriça. 
O SI<. B.'J>TISTA LuzARDO: - Chegarei a esse ponto. 
V. Ex., habil como .é, )á o sabe, E' justamente o· -ponto do l:lr . Mani~ 

Rio,g . 
o . SIL :N"ICANOR NASCIMEJNTO: - Onde elle foi derrotac1o. oonheço toc:lú· 

a questão. 
0 SR. BAPTISTA LUzARDO: - 0 ·Sr. Balthazar Brum exvunha a questao, . 

baseando as suas theorias, o sei.! moda ·d.e p ensar, na ~onvençao de }Java . . 
como si se tratasse, no ca.so, de um paiz neutro perante dous belligerantes. 

o SI<. NICANOR NASCIMENTO: - NeutraHdade sympathica. 
O SR. BAPTI8'r'A LuzARDo: - J:<'oi justamente sobre esse ponto que o ::>r. 

Manine Rios, na 'Camara dGs Deputados, disse : "Como é que o Sr. Balthazar · 
Brnm vem pe.clir que eu me cinja á Convenção de Haya, que êliz r esp eito ao.~ 
neutros, a paizes bel!igerantes, Convenção .que ainda não foi a pprovada pe·la., 
Camara Uruguaya? Como posso eu explicar uma ler dessa natureza, uma lei 
que se réfc•re a neutros, quand o duas potencias se .acham em estado de gi.iel'--
ra e é clec:aTada a belligerancia?" . 

o •SR. NICANO!R NASCIMENTO: - Analogia . 
O SR. lBAPTISTA LuzARno: - !Perdão, é sophisma que não podia esperu.i 

elo nobre Deputado pelo Districto Feue·ral. 
o SR. ALBERTO SARMENTO: - Antes da Convenção de Haya, havia Ol'l-

preceitos geraes de Direito Internacional. 
o SR. NICANOR INASCIMENTC•: - Que faziam regra. 
O SR. BAPTIS'.rA LuzARno: - O Sr. Manine Rios diz o contrario. Respon--

derei ao illust!re collega. 
O SR. N°ICANOR NASCIMENTO: - O Sr . . Manine Rios chegou a concordar · 

com isso. 
o SR. BAPTISTA LUZARDO: - Não cQncordou. 
o SR. ALBERTO SARMENTO: - Si tivesse o direito de faze·r um appello w 

nobre Deputado, eu pediria a .S . Ex . .que não trouxesse para o Parlamento 
questões como esta, tão melindrosas para nós . 

o SR. BAPTISTA LUZARDO: - P l)lr que? 
O Sn. ALBEJF.fl'O SARMENTO: - Não de'Vem 1se1· debatidas no Parla mento es-

sas questões de Dire ito Internacional e de diplomacia e ntre duas nações 
amigas . 

O •SR . . BAPTISTA LuzARDo: - Perdão, não estou de aocôrdo com o pensar 
do .nobre representante de Sãio Paulo, porquanto o documento a que me ei;tou 
referindo é um documento já divulgado. 

o SR . NICANOR NASCIMENTO : - Tudo depende da discreção e.oro que tra-
tarmos do caso . 

O SR . BAP1'1STA LuzARDo: - Se m duvida . 
O SR . ALBERTO ,SAP.MENTo: - Isso importa.rã, t a lvez, em ·uma critica "' 

actos .elo gove·rno de um paiz amigo. Essa critica pertence a elles lá, assim 
como temos o direito de observar os factos que se dão aqui, sem intervir · 
r.ias questões do Uruguay. 
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o SR. BAPTISTA LuzAIRDo: - ~r. P.residente, considerei-me no dever u~ 
traze': a <Juestão ao Parlamento Brasileiro, mais tJOr se tratar de factos qae 
se relacionam directamente com o Brasil, de factos em que o Brasil esta en-
volvido. Porque o Sr. Manine Rios foi á tribun'a. da Camara de seu pai.zj, 
para responder a um .discurso um pouco virulento, !n.l'lamm·ado, como eHe 
mesmo d·eclarou , contra o Brasil. 

O SR. ARTHUR CAETANO: - T.ratava-se da !nternaçlfo de poUtic.os l,ra-
s ileiros . 

o SR. BAPTISTA L UZARDO: - PoHticos filiados ao nosso partklo. 
o SR. ALBERTO .SARMENTO: - A questão :não é pa,rtidarla: é de Direito 

Internaciona;J e de diplomacia com um paiz a ml0go. N ão t emos o direito de 
-analyswr actos pratlcadof! tinr Ellles lá, com J"elaçll.o ao seu ministro . 

O SR. BEJNTO D·EJ MIRANDA: - Aliás, o Ministro Manini Rios fez esta r es-
tricçã(); .diErse que não entraria em minucias, porque a questão era melindro-
sa, e 'ficou por a lto. 

O SR. BAPTISTA LuzARDD: - Esse "ficou por alto" do nobre Deputado 
·parece uma critica á minha attltude. Não ·creio, entretanto, que a minha lin-
guagem tenha descido, ao tratar do assumpto. (Não apoiados.) 

O SR. ALVARO ROCHA: - O d esejo da Camara é que '11.ão seja .aqui debatiilo 
o assumpto, pela sua propria natureza. 

O SR. ALBEJRTO SARMENTO: - Tanto mais quanto o oraidor pôde fazer oppo-
-siç:ão por outros meios, sem to·car nesse assumpto . 

O SR. BA!PTISTA LuzARD-O: ~De nenhuma 1'6rma poderia ou tratar mal a 
~.;epublica Oriental do Uruguay. 

o SR . .NrcANOR NAfCIMENTO: - A questão toda é essa: no debate, os ln-
-dlviduos acaloram-se, f1S paixões aquecem-se, e nenhum de nós ·Pôde limitar 
c>rm precisão e segurarçai até que ponto vae sua exposição ou sua éritlca, de 

1nodo que .ha um grapde perigo nesse debate. 
O SR. ALBERTO SAlfMilNTO: - E' só tsso· que quero accentuar .. 
o SR. BAPTISTA LuzARIDO: - Discutindo este assumpto, Sr. Presidente, 

tomo o campromisso ~e não me acalorar. Serei o m a is lbrando possível, de· 
·nunciando, unicamentEj, os faictos, sem seque.r lhes accrescentar um commen· 
ta r io meu. ·Mas, fugir de discutir a questão - declaro aos nobres De·putadoB 

-que Isso, não! 
O .SR. NlCAN-OR NA(lCIM!ElNTO: - No Uruguay, foi tratada e ntre proernlneil· 

tes personalidades do paiz: o Sr. Manini Rios é das mais alta..s autoridades, 
eomo o Sr. Balthazar Brum é dos mais illustres america;nistas. 

o SR. BAPTISTA Ll,JZARDO: - Não <veio, absolutamente, razao alguma pum 
·-estes melindres, que j jí. começam a surgir, de um lado, p elo nobre Presidente 
aa Commissão de 'Dip\omacia e T ratados da Camara e, d e outro, pelo illustre 
representante do Distnic to Federal . IM:as, o caso ique venho trazer a:o conheci· 
rnento da Cam:ara e sobre o qual preciso dh:er algumas p alavras· foi ventilado 

. amplamente n a Repu\Jlica Oriental do Uruguay. 
Q ::lR. WEJN<JESLAU ESCOBAR: - E pela imprernsa tambem. 
o .SR. iNICANOR NA~CIMENTO: - iPor uruguayo::i . 
o SR. BAPTISTA ·11uzARD-O: - Foi amplamente tra tado na lmprensa e no 

:Parlamento daqueJie l>aiz amigo. Ainda mais: a questão não se limitou s!m-
't>Jesmente á Re'],)ubUC2f Oriental do Uruguay, mas foi trazido para a imprensi\ 

-nrasileira, .que, .h a ei'\:o ou dez dias, outra cousa não faz sinão transcrevrJr 
.. a polemica t ravada ellytre o Sr. 'Ma.nini Rios e o .Sr. Balthazar Brum. 

O l:lR. BIDNTO DE J'.fIR!ANDA: - Sem commentarioS'. 
'Ü l:lR. ARTHUR CA'\!TANO: - Mas de ma11eira muito tende0nciosa. 
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O SR. 'BAPTISTA LuZARDo: - De maneira muito tendencfosa. corno nem 
<t·ccentua o nobre collega. 

ú SR . .ALBEJRTO .SARMENTO: - Que im•porta que a imprensa trate do assurn-
pto, iquando eu o encaro do ponto de vista da Gamara, do Parlamento Bra-

. Blleiro? ! 
O .SR. BAPTISTA LUZARDO : - Não é, Sr. Presidente: para que estes factos 

tivessem ampla divulgaçã.o no Brasil, uma !folha, que julgo offi.cial - porque 
~oh esse aspecto pôde .$'0r ·cons·iderado o Jornal ào Oomrn&rcio - em sua edi·· 
~ào de domingo ultimo, inseriu, na integra, os -füfuates tr.avados no Pa,rlamento 
urnguayo, aJfim de que o Brasil inteiro cam1preihendesse o que tinham sido os 
debates so·bre esta questão na Republica Orientar do Uruguay e quaes haviam 
stdo as palavras 'Proferidas pelo ministro do Exterior daquelle paiz. 

ó SR. ARTHUR CAE7.rANo: - E o Jornal ào OomRYU3rcio é o orgao• do ministro 
i!as 1telações Exteriores do Brasil . 

O SR. BAPTISTA LUZARIDO: ~ A<qui e·stão (mos·trando), pu'bhcados na ed1çao 
ao Jornal de 21, domingo, todos elles sublinhados po1r mim, nos pollltos que 
desejo a'bordar . Como vê V. Ex., Sr. Presidente, 'ha va,rios dias já vinham 
stmdo trazidos ao conhecimento do Paiz t aes incidentes, atra'Vés dos telegram-
mas publicados pela imprensa . ·Mas, no domingo, como disse, o Jornal ào 
oornmercio,. o grande orgão carioca, .que obedece, evidentemente, á orientação 
ão Sr. ministro do .Exterior - e é este um facto que desejo frf.s.ar bem - {!· 

orgúo inspirado pelo nosso r:hancêller, o Sr. Felix Pacheco, inseriu o discurso 
do Sr . 'Ma'Ilini Rios, trazendo, portanto, ao conhecimento publico, toda essa 
q11estão . Como pôde, .pois, n este. ·caso, haver meli'ndres , como imaginar siquer 
que, ·pela minha mente, pas.se qualquer vendava] que vá tocar a so·berania e a 
dignidade daiq uella Republica amiga? 

o SR. ARTHUR CAETANO: - iMuito .bem. 
O SR. BAPTISTA LUZARDO: - Não, .Sr. Presidente: devo tratar <testa que::1-

tao. e o Lfarel. 
sr. Presidente, dizia eu que a imprensa daqui, por volta dos dlas 12, 13 

e 14, :falava da internação de Zeca :Netto, da de Honori>0 Lemos e da de Julto 
Barrios. para, dias depois, annu-nciar não ger ella verdaideira. .Aqui estão 
(mostrando) os artigos ins'ertos na lmpren.sa, ·Com grandes títulos, em refe-
renda aos debates travados na !Republica Oriental do Uruguay, so1b o ponto 
de vista do !Direito das Gentes, quanto á questtão de se sa.ber si bavi,a ou 
não possibilidade , si dentro da jurisprudencia daquelle paiz poderia ter logar 
a internação dos dous revolucionarias brasileiros, lJOis o caso suscitou, real• 
mente, larga polemioo. Pois ibem, iam as cousas nesse pê, quando um .jorna l, 
orgão que, aliás, muito me merece, orgão 1que, pela seriedade com que .:ie 
ocoupa das materias, especialmente financeiras, O Jornal, periofüco que cos-
tumo lêr com grande s·yinpathta, inseriu , •ha poucos dias, na sua edição d·e 
21 do corrente, um suelto intitulado "Neutralidade sympathica'', onde vlnna 
de leve, Sr . Presidente, uma incriminação á attitu:de assumida pelos dirigen-
tes da Republica Oriental do Uruguay e, ao mesmo tempo, punha a'batxo, 
portanto, e de uma vez, aquellas notas fornecidas á nossa 1mprens·a, relativa-
mente á Internação dos .Sr:!!. Zéca Netto e Honorio Lemos! ll'oram. portanto, 
o pr-0prio Governo e a imprensa governista, •que se encarregara:m ele dizer um·a 
cousa, para dias depois ·contradizerem-se, com plena e'Videncia de falta de 
verdade! Esses factos que se .verificam com relaç;ão â politi>ca 1nternac1onal, 
são comezinhos como mostrarei daiqul a pouco, ao tratar d.a pol!tic·a interna, 
dos acontecimentos que se estão desenrolando no Rio de .Janeiro. A proposlto 
vou lêr, Sr. Presidente, os proprlos jornaes officiae:;, que em uma mesma 
>edição continuamente se -contradizem e se desmentem . 
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Srs. 'Deputados, deante da discussão travada na imprensa uruguaya, o· 
de.pois de violento~ dlscursos produzidas ·na Camara uruguaya pelos Depu-
tados Sicll.ero e Castillo, apôs as palavras proferidas por este o .Sr. ManinL 
Rios viu-se !orçado a ir á tribuna do Parlamento res ponder áqu elles Depu-
tados, ao mesmo tem.po procurando esclare-cer o seu palz sobre os aconteci-
mentos que. s·e estavam desenro•land-0 na !fronteira do Norte. Era accusa.do, 
como dizia o Sr. Manini Rios de que não estava .cumprindo· as leis esta-
tuidas, isto é, os dispositivos da Convenção de Haya, com relaçi:io aos l:lr11. 
Zéca Netto, Honor<io Lemos e Julio Barrios . Essas incriminações, Sr. P resi-
dente, o Sr. M;anln! Rios teve a.e 1Julver!zar e, no me•u modo de vêr, f el-o tla 
maneira a mais formal, produzindo um discurso, verdadeiramenttJ not>t.vel, 
porque é preciso que ·~e diga ser Manini Rios, a lém de um dos memibros in-
fluentes do Parti.d.o ruverista do !Uruguay, uma 1fas capacidades, uma da& 
hrtelliget1o!as mals ro'bui;tas ·e mais sollda,s da Ame.rica ·do Sul! E' tido neste 
C·aracter na Republica Orienta,! do Uruguay, Ma.nini y !Ráos é um grande in-
t<-'il'nac!onalilsta e não 'Podia deixar de responder na altura, c omo fel-o., visto 
ser accusado tremendamente de faltar aos comesiruho·s prlndpio5 estabelecidos 
.pela Convenção de Haya, com relação á internaçã-0 de individuos· revoluc!o-
narios de paizes que n i:io são belligerantes. Destaca,rei d-0 discurS'o· memoravel 
do Sr. Manin! y Rios, digno de ser lido na integra, da tribuna da Camani. 
!Federal do Brasil, e que s into não fazei-o por carencia de tempo r ·egimental; 
mas delle destacarei, com a minha a,lta homenagem, alguns treclloa, comll-
çamdo por este: . (L~) 

"Vou, portainto, explicar-me pela :maneira mais rapl<la e com '" 
discripção que

1 
o meu cargo e as cir.cumstanciag exrgem s-0.bre alguns. 

dos toplcos q~e, segundo as versões chegadas ao meu conhecimento, 
foram tratada\> na •sessão de hontem. 

O Deputa<lo, Sr. Cast!llo critica acer'1.bamente o Governo, porq uo, 
segundo pens~, não cumipr1u -0s deveTes da neutralida,de e porque na. 
sua. op!uiâJo no/J s·e valeu das ·conveinções de H:a,ya, no tocante ás obri-
.gaçõês impostfts .ás 'potencias neutraes. Permltta-me o .Sr. Deputado 
que lhe di·ga iiue, ieomo Ja foi ventilado na imprensa, as convenções 
<le Haya naid~ teem que vêr nestes deibates. e na,àa teem a ver por 
duas razões: a pr1m·eira porque não sã-O Jei da, :Nação e por co111>!l-
.guinte não são uma norma obrigat-Oria para os nossos .poderes publi-
cos.; e não o 15ão porque estão encalha.das na Camara dos Deputados, 
desde 19'1.j4l, e não é precisamente das bancadas da Camara dos Re· 
presentantes f! Ue deve s·urglr uma critica ao Poder E;xecutivo, J]lor-
·que não lançou mão de um instrumento legal que não ex\.ste .por culpa 
.a.a propria Ca,.mara. 

Em segundo logar, a Convenção de Haya, legisla sobre deveres 
de neutraes, e o Sr. Deputado Caistillo é bastante illustrado para. 
saber que nãq estamos. em .pr.esença de um caso de neutraes. Não. A 
n eutralidade 1,>upipõe a existencia de dous be!Ugerantes. J:st-0 é o A 
B C do Direitp. InternaJcional. 

A neutralidade suppõe pa,ra um governo deveres, não só a respei-
to de um combatente, como tam·bem a respeito de dous .comiba tentes 
e no caso priisente os dever.es do governo uruguayo não são iguae.s. 
A respeito dqs dous combatentes o Governo urugu ayo· se acha em. 
uma situação em que não .ha uma ibeUigerancia entre dous exercitas 
devidamente reconhecidos. 

Acha-s·e di\tnte de uma rev-0lta com armas na mão contra um go-
verno contra uma Jegali'dade, 0co1ntra uma ordem publica, acce!ta, esta· 
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·belecida e re<)oruhecoi.da .pelo mesmo. Logo, os deveres que lhe ·cabem 
não são os da neutralid~de, são os da bõa vi•sdruhança, são os• da ami-
zade, são os da solidariii!dade, e isto é materia em. -que não ha nada 
;egaliza.do. 

Para cumprir com estes deveres é claro que o Governo urugtiayo, 
não podia e nem póde cruzar os !braços, a ;pretexto de uma !falta de 
qualificação . >O Governo uruguayo, cumpriu com esses ·devere.> de bôa 
visinhança, de amizade e de soHdarieda,de por uma fórma que julga 
completamente ·Satisfactoria e .que desafia qual·quer critica". 

O SR. NrCANOR NASCIMElNTO: - O que torna mais severo· os· direitos da 
neutralidade . 

O SR . BElNTO DID MlRANDA: - Muito .'bem! 
O SR. BAPTISTI'A LuzAROO: - EUe vae responder a V. Ex. dizendo o que 

·e "neutralid<Vde", no termo jurifüco, e o que é o "direito de visinhança."! 
',V. Ex. ten~1a a bondade. de esperar: elle chega até Já. 

"Os deveres iq-ue lhe ·cabem não são os da neutralid<Vde ... " (A.11artes.) 
Deeta neutralidade a que fazia referencia Balthazar Brun - a da Con·· 

venção de Ffa.ya. 
O SR. NIOANOR NASCIMENTO: - Balthazar IBrun dizia que essa Convençiii. 

df' Haya era um simples paradigma: represen.ta.va o pensa,mento humano e, 
por i'sso, devia ser res·peitaida. 'Não é uma autorid<Vde •legisiativa : uma autor'.i-
<lade mundial. 

O SR. BAPTIS1'A LuzARDO: - Logo, os deveres que lhe cabem não são "" 
da neutralidade, são o·s da "bõa viBililhança". 

'o SR ., NrCANOR NASCIMENTO: - Exactamente! 
o SR. BAPTISTA LUZARDO: - Chegaremos até lá . Oiça V. Ex. o propri;, 

iManine y Rios. 
O SR. NICANOR NASCIM.ElNTO : - Confessou a nossa doutrina! 
o SR. iBAl'TISTA ,LuzARDO: - a:Jiigo a V. •Ex. que o proprio -iMamine y R!oa 

iespondendo a Balthazar Brun, declara11á: Não· venha V. Ex. mandar appli-
car os dispo·sitivos da Con~nção de Haya, ·que, no caso, a na da veem! D1Z!!L 
elle: appliquem-se aqui as normas referentHS á ·bôa vi•sinhança. Este é o 
crite110 que devemos seguir. E' o que es'tou fazendo e vou demonstrar! E' 
i.t llcção de mestre que estou repetind-0 aqui. 

o SR. NICANQR NASCIMENTO: - Não me C01D.viria, neste momento, neln 
ta!-,o-'.hei, citar as numerosas violações de bôa visinhança que se praticaram 
por inacção. Mas o Sr. Castillo, que tinha o direito de !fazer fel-o no Parla-
mento uruguayo . 

E assim o ministr·o reS'ponde de uma forma satislf'act-0ria., que desaJfia 
n quaLquer critica. 

UM· .SR. DEPUTADO dá um aparte. 
O SR. BAPTISTA LuzARDO: - Respondendo ao aparte do nobre Deputaa;;, 

devo declarar que o Sr. Manine y [Rios não deixou o cargo de ministro das 
Relal)ões Exteriores ipelo :LncJ.dente que a li! se travou. 

UM: .SR. DEPUTADO: - Alii:ls, Isso seria ele grande m água para nós, S•i assim 
I~sse. 

O SR. BAl'TISTA LuzAR!oo: - Respondendo ao aparte do meu nobre collegu, 
:garanto que o Sr. Manine y Râo·s não de ixou a pasta das R elações Exter:lo-
.res do Uruguay em 'Virtude do incidente a que S. [IDx. se refere , mas unica-
mente por uma questão de ordem interna, de economia do Partido Colorado . 
11 que é a seguinte: O Partido Colorado, agora dominante no Uruguay com·· 
prehende tres facções: uma, que obedece á orientação '.PO!itica do Sr. Battle 
y On'lofiez chaJinados - Battlistas; outra obedieJite ao Directorio Revirrieta, 
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a.o .qual pertence o Sr. Manine y Rios, e a terceira, o· grupo dos Vieir!stas 
c.hefiados pelo Sr . Tuliciano Vieira, ex-Presidente da Republiqa. O Presidente 
da RepulbU.ca, o Sr . Serrato, para estar coruforme com a relforma da Constl• 
tuição e •com a r eforma eleitora! daquella Republica, propôz um accôrdo i!JU 
sentido da uniá'lcação do Partido Colorado. Esta proposta, que estava em 
delbate !havia já v.a rios dias, mas que o movimento que se travou nas frontei· 
rais a;ffastou da discussão, voltou a ser ponto capita l de ·partidarismo, conven., 
ddo que está o P residente Serrato de lque, sem ella não pode·rá nas proxim~ 
Eoleições enfrentar-se o PartidQ Colorado com o Partido Blanco. 

o SR. ARTUUR CAETANO: - A orientação do Chanceller, o Sr. ManiJlle :,. 
Rios, teve grandes sympathias na maioria do Parlamento e na quasi unani-
midade do 'Povo Uruguayo. 

O SR. BAJ'TISTA LUZARDO : - O IDirectorio que preside ao grupo chamaliu 
lU!Verista não acceitou a proposta do 1Sr. Serrato, pov.que via nessa proposta 
uma vantagem para o Sr. Battle y Ordo-fiez e nessa condiçõeg, re.spondeu 
que não aoceitava aquella proposta e se retirruva. 

O Sr. Man~ne y Rios, figura das que mais estão em destaque nesse grupil, 
11âo podia de tal modo continuar na 1Pasta do Exterior. E, então·, dec1arou 
que era solidario com os seus a migos e mantinha as me.smas· ±dêas do seu 
partido . Tendo assumido- a Pasta do ·Exterior como representante daquella 
'torça po!itica, e agora, estando em desaccôrdo com o Presidente da Republi-
ca . .por uma ,questão de ardem interna, por uma questão de economia do 
proprio partido, elle abandonava a cadeira e foi o que fez. Declaro á Camarll. 
•1ue tenho c onhecimento penfeito desse facto, e que, o que se deu, foi a con-
temporanejdade dessa questã o com a relativa ás nossas fronteira;s. Não houve 
va1·ti pris, e nem foi a ·1questão que ora occupa a nossa attenção que deu mar-
gem á sahida do •Sr. iManine y íRios. A prova é que o futuro chanceller, 
o Sr. João Carlos Blamco, não é representam te de uma politica completaments 
l•ppostcioni•sta, n em é representante de poliüca antagonica áquella que sus• 
tentava o Sr. Manine y Rios . 

O SR. NrcANOR NA~CIMElNTO: - Completamente o.p.posta. V. 'Ex . sabe qua 
clle atê foi destituido da representação do Tribunal. 

O SR. BAPTISTA LuzARDO: - M:a.s. o que motivou a sa'hida delle, ê seme-
lhante ao que se passou, ago·ra, ruqui. 

Thzia eu, Sr. Presoidente, que não hourve mudamça de orientação na ·Po'll· 
tiC!a internacional do Uruguay e tanto· é assim que o substituto do Sr . Manine 
y Rios ê um homem 1que t em a mesma orientação e a 'mesma doutrina do seu 
antecessor. Fica, portanto, de passagean, explicada a razão porque o Sr. Ma-
nine y IR.ios rubandonou a Chancellaria da Republica amiga. 

Sr. !Presidente, o Sr. Mamine y Rios no discurso que proferiu, provou 
·U quanto fez com relaç;ã.o á questão !fronteiriça, para manler a sua neutrali· 
dade . S. Ex. declarou que todas aquellas medidas tomadas pelo Governo Uru-
guayo foram approvadas pelo Presidente da Republica ; que nenhuma dellas 
foi posta em pratica sem a sancçãó do Ohe·fe do Esta;do. E .ra, portanto, •1 
.pr,oprio !Ministro quem declarava ao paiz que não foi por um acto seu, sponte 
'1Ua mas .qu e essas m t,'didas foram tomadas com a sancção do Presidente da 
!Republica, com o seu a;ssentimento. Logo, Sr . Presidente, não se .podia in· 
quinar essa parte do discurso do Chanceller, como contestavel, porque ell& 
não poderia ser conte:,itada por qualquer dos m embros• do Governo, n em mes· 
mo pelo •Sr. Castillo, v isto o Sr. <Manine y 'Rios apenas ter applicado as lei& 
do seu 1paiz ao caso occorrente. Elle re·spondeu que as leis. tinham sido appli-
cadas, e que as mediqas tinham s.ido approvadas pelo Pre.siidente da R epubll· 
ca. Vê, portanto, a Clj.Illara, que :não havia divergencda entre o Chanceller e 11 
'Presidente da 'Republ~ca na app!icação dessas mefüdas. E.Jle megmo declarou. 
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que, em combinação com o !Ministro da Guerra tinha mandado occuwar a. 
fronteira Norte, de maneira a evitar qualquer incursão. 

O SR. PRIDSIDEJNTE: - Lembro ao nobre Deputado que está. finda a h(}o"a, 
<io expediente. 

o SR. BAJ?TISTA LUZARDO: - Neste caso, Sr. Presidente, ;peÇ-O a V. i&lc. 
que me reserve a palavra pa ra uma explicação pessoal, em momento oppOL -
tuno, lamentando que as contingencias do Regimento me não permittam con· 
cluir já as o'bservações que desejava fazer, em derredor do famoso discurse; 
do Sr. Manine y Ri-os talvez mesmo no dia de hode, pela accumulo de materiais 
constantes da ol'dem do dia, não .podendo continuar no desenvolvimento, de 
meu raciocínio. :Sentindo mais uma v,ez semelham te circum,stancia, aguarda-
rei entretanto o momento azado .para cumvrir o meu dever 

O SR. PRESIDENTE: - O nobre Deputado- sel'á satisd'eito. 
o SR. BAPTISTA LUZAIIDO : - Muito obrigado. (Muito bem;. ?'IVUito bem. u 

orado1· é feUc:btad-0.) 

SESSÃO DE 28 DE DiEZlEM,'BRO 

O Sr. Azevedo Lima (*): - •Sr. Peraddente, ain,da hon:te.m, como V, .liJx. 
sabe, fiz demoradamente uso da ,palavra 'J.)ara discutir o proJecto, cuja ma,te-
ria, de tanto interesse e, relevancda, me fez com que alongasse sobremodo a11 
propo'rções da minha oração; e si agora volto á tri•buna para conclnh- ais c'on· 
siderações que iniciei, sinto-me a'J.O dewer de, :previamente, advertir á Camara 
que me não .pro.ponho a crear em'baraços aos propositos da maior:a governa· 
nwntal, que deseja a todo transe oflferecer ao Sr. President1' da Republica, a 
titulo de dadiva de 1boa.sfestas, o pmrecer em virtude do qual .serei entregue íi. 
justiça serena, superior e i.mparcia! de mdnha :terra. 

Livre-nw DeUJS, Sr. Presidente, de intentar sequer, por mim ou coru r 
auxilio dos meus desvelados amigos, a quem desde já poruho de manifesto 
'Qda a min:ha grwtidão pelo affecto de retardar a marcha do parecer com que 
vae a Camara dar provas, não - bem entendido - de subsel"Viencia on l!ll.•· 
bi.:gisse, mas de entranihaida •st>lidariedade ao Poder Executi·10. Vou malS< 
longe, Sr. Presidente, mgradeço mesmo a esta CMa o ensejo feHcissimo que 
me proporciona, para que tenha eu ingresso d efinitivo na galeria dos homens 
celebres do Brasil. Marcho sósinho e escoteiro para a celeibritdade, escoJ.hidc. 
muito de caso pensado, dentre outros politicos, segundo tendencwsas i'll!for·· 
mações dos orgãos da Promotoria PuibUca envolvidos tambem no desastrada 
movimento sedicioso que só foi desastrado porque fragorosa:mente :fracassou. 
Está desde j•á deCII'etado que ninguem mais logrará, como eu, entl'ar na im · 
montalidade, guiado pela mão .doei! e complaicente da Camara. E' assim qu~ 
o Senador Moniz Sodré, 'Vulto proeminente 'da poli:tica bahiana, adversario 
impertinente do governo, OP:Posicfonista tradicional, cujo nome figura em 
depoimentos do inquerito policia! como tendo comerenciado nada menos dti 
quatro vezes ,com -o Commandante IProtogenes, - e eu não conferencf,ei senão 
duas - nem sequer te.ve as .honras •de pedido a o Senado, pai·a a sua :Pris'âl} 
preventiva e c-onsequente instauração de prü·cesso. O Deputado Arthur Cae-. 
tano, o meu honrado e destemeroso collega, repre.sentante do Rio Grande da 
Sul, este sim: teve a fortuJJa de r ,eceber um pedido para immediata prisão e 
imputação de culpa, por parte das autoridades judiciarias. 

(*) Discurso (não' revisto pelo orador) iprO!ferido no de•bate SO'bre o prn-
Oeicto 1'35 1(utitlidade vublica do ·S. A. Caieáo). 
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A Camara não reputou, porém, o eminente con frade digno da distincçãó 
oue me vae conferir . iDe m.odo que, por iS'So, .Sr . · Pres·id.ente, repito-o com 
111íania, irei só, dBsacompa n'hado e BScotBiro para a galeria dos homens cele-
bres. Tanto m elhor para mim. Serei o caso sem pre.cedenrtes, sob a aictual 
forma de g ov erno, do unic:o manlla ta rio ·do povo que inaugurará. com a. «n:l 
pessoa o martyrologio politico da R epublica . 

Dou g!'aças a 'Deu s por merecer essa 1ho;nra e p eço· aos meus amigos, seth 
mtuito de injunção, mas a ppellando a penas .para a genBrosida:de de que tama,-
nha prova teem revelado atê a gora, para que se n ão esfalfem n essa lutu 
brilhante, mas ingloria, encant adora e ·captivante, mas sem iI"·BSUltado profl-
cuo, p or.qu e o leaàer da vontade presidencral já lavrou ·Contra mim sua sen-
t ença inexoravel. 

Terei de ser levado ao capitolio, aifim de responder pela conjura qu e tr~. 
cas.sou a 22 de outubro passado, mas aproveito a opportunidade de m e acha r 
na tribuna da Camara, 'já que pela ultima vez pretendo a lludir ainda que ao 
d•e lBve, a. BSte meu caso, par a agradecendo ao povo brasileiro, as innumera.IJ 
e seductora.s provas de solidariedade e apreço ... 

o SR. ADOLPHO BElRGAM1NI: - .E' o melhor julgamento qUB V . ll.x . 
póde ter. 

o SR. ALBERICXJ DEl iMORAElS: - Muito lbem. 
O .SR. AZEVEDO LIMA : - .. . que me teetm sido trazidos pela corresponde.J\. 

eia generosa que .commigo entretém , dize r-lhe •que não dBsertar.ei o ,posto que 
o eleitora:do brilhante e brioso de m inha terra me confiou para defender o~ 

interesses da nossa democracia, c onculcados e espezinhados pelo detentor 
do Cattete, 1qu e ·presc~eve á. Camara obediente que sacrifique um dos seuc 
m embros á voracidade do Moloch. 

Eu poderia trazer á ·CO.Jlecção, n este momento, o exemplo que lfoi objectu 
ue apr eciações hunwri~ticas de um illustre publicista. sul-americano, ao estu· 
dar o caso de um i:ajah das India.s Orientaes, que exigia do.s seus pseud1i• 
legisladores, para prova de incondiciona l solidariedade, sacr irficassem period!-
0a.m(lnte, no a ltar da +Jatria, um dos seu s companheiros á sanha da tyrann!:t 
ini,i;.c lavel . 

.Applicarrdo o simpe a esta Camara, decla ro á Nação : sigo- com multi. .. 
vangloria para a imrrwlação a que me predestinam . 

ObsBrve, porém, a po·puLação brasileira, que me .presta attenção e m e dts .. 
tingue com seus appla u sos, que, S·i ífui escolhido, nã o o fui S·inão porque formo 
na>s minguadas fileiras do opposkionismo. 

Reitero, todavia, aos m eus cor.religiona.rios, meus' irmão.s· em crenças e 
em opinião poJ.itica, aos q ue c onstitu em o nucleo ·Céntral da n acionalidade, !l 
espinha de aço de que fallava ainda iha d ia.s o illustre r epresentante do Esta .. 
tio do Rio Grande do s ul , 'Sr. Plinio Casado, reitero a .esses, cuja f é na gran· 
deza da patria não e&moreceu , que, fiado .n a .imparcialtdade e jus1tiça da mrv. 
gi-stratura brasileira, pretendo, em ma io rproximo, voltar .á Camara, mercê de 
.Deus, para, da gua tribuna, verga~tar, sem piedad.e e commiseração, o que 
obtem de seu s correligionarios incondic ionaes os actos mais vexatorios contra 
eis ífóros e tradições qa Re·publica, 

Não desertarei o m eu posto, s .r. Presidente! J á.mais me comprometterá<J 
com a independencia e a altianeria da justiça brasileira , as ameaças e impul-
sos voluntariosos de .qualquer detentor ephemero do poder que n ão me entl· 
biarão o animo, nem ine afastarão da rtriJ.ha ,que m e irir.opuz .percorrer em bem 
<l.a 'Republica, ·para h onra do regimen e 1fe!icidade dos brasileiros. 

Si venho agC>ra á tribuna, a ind'a o !faço mais, Sr. Presidente, para annun· 
018.r ª9s m eu s .patricios, anciosns pela ho,ra :da redempção, que dentre toda;.i 
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Q.S v!.ctimas deste .Governo de tropelias e destemperos, uma, p elo menos, ja. 
se encontra ao abrigo das violencias , a·sylada .que se acha, em bôa hora, na 
~mbai:x:ada de uma Repu'blica sul-aan'l'!ricana. 

Com prazer, •com satisfação, em transportes de verdadeiro jubilo, com-
mumco aos •brasileiros que anhe•lam como eu pe la 'liberdade 111acional, que o 
nosso antigo co!l!frade e i nded'esso. luctador, 1que representou com 1n:-
delevel brilho o Estado do Rio n esta Camara, o .bravo publicdsta, Sr. Jose 
Eauardo de Macedo Soares, conse.guiu illaquear ·a vig ila ncia de seus cer-
beros e, transpondo a bahia, co.nfiou-se ao asylo generoso da Embaixada Ar· 
gentlna . 

Vou ler, Sr. <Presidente, para ~ue fiqu e assignalado nos Annaes do Coz, . 
gresso, o te or da carta em que elle me communka o· auspicioso :f'acto. A 
nagao, como eu, t erá, pelo fnenoS', 1wste fim de anno, entristecido e lugu!bre, 
o conforto de verificar que o illustre interprete de ;;ieus ideaes, j.á agora sor, 
a prorncção da bandeira argentina, poderá, sinão em terra brasileira, ao 
menos no estrangeiro, ·pugnar p elos inter·esses e convenienc!as nacionaefj. 

Bstá assim conc·ebida a carta : 
"Rio de .Janeiro, 22 .de Dezembr-o ·de 1924. 
P1·esado am1go Dr. Azevedo Lima. 
"!Cansado de esperar um desenlace da s.ituação politica em que 

nos en corutr.am os, \Il:a segund'a -feilm, passalda <eJllbarquei na ilha Raza, 
·em ·canôa particular, e regr.essei definitivamente ao Rio de Janeiro . 

Ainda que confie ·cegam ente na ine!fficac.ia da ,policia, verifico 
entretanto a ·efficiencia da politica, q ue o honra do Sr. P restdente . da 
·Republica :nos arrnunciava na s ua celebre ·carta - e por esse motivo, 
não querendo· ser objecto de p equeno, mas vantajoso n egocio p a ra 
a lg um desses a maidores de espiona gem e denuncia , q ue a munificen-
•cia do Governo tem multiplicado na ·cidade, prefir 0 , r esguardar-me, 
entregando-me á gene:rosa protecção de uma embaixaida americana, 
a ser vendido por um sustentaculo da legalidade. 

Antes de pedir o asyJo a que a !Judo, occor reu-me escrever-Ilie 
para que da tribuna da reamara socegue a polic ia, que, co-nsta;tando 
o meu desapparecimento da ifüa Raza, vacilla em es tabelecer si de-
.gringo!.ei \daquelles ·penhascos e m e afogue.i, ou si, pelo contrario, 
viajei são e salvo para a c~dade. Foi esta ultima a hypothese q ue 
se verificou. 

Qua nto aos meus cO!mpanheir·os de degredo, infelizmen te, . nãô 
.J.hes pude o.ffen~cer Jogares, de que não dispunha, na pequena em; 
·li>arcaçã0 que m e co:nduziu. 

Não ti veram, evident€.'mente, opportunldade de valer-me por uc-
·Casião do m eu embarque, :ma:s, quando de lá parti, e ntre nós estava 
bem assente ·que to1dos ac.ceitariam •com generosa resignação as con-
sequenc1as do esforço de qualquer para se Ubertair . Devo accentuan:-
isso, t a n to para gabar o espírito de solida riedade e a decisão de re-
sisten cia dos prisioneiros da ilha Rasa, •como para m 0tstrar que eu 
nÊúo os €Xpuz ás in e vitaveis represalias do .Sr. .PJ:esidente da Reipu-
bllca, sem se·r por eHes tacitam.en.te autorizado. 

Do patticio arrugo e .grato admirador, J . E. àe Macedo Soares." 
Para concluir, Sr . Pres idente, resta-me a inda o dever de, interpretando 

·o pe.n samento dos verdadeiros patriotas, consignar, mo meu <:Uscurso, desta 
tribuna, votos de profunda •gratidão e r econhecimento pelo gesto fLltivo e 
·cavalheiresco com .que, em nome de sua patria generosa, o .Sr. M·ora y Arau-
jo, EmbaixaJdor dfL Argentina, ac.olheu, d entro da séde de sua :hospita;lelra 
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Embaixada, o genuino representante dos sentimentos nacionaes. Neste mo-
mento de angustias, é-me grato, a, mim, que tenho a certeza a bsoluta de que-
represento e exprimo QS sentimento legitimos do povo brasileiro, levar, em 
seu nome, á NaçãQ amiga e v izinha, os protestos de profundo reconhecimento 
que pn,sso o, tribuhr-lhe pela hospi.talidad·e .com que está disünguindo o ex-
'.l)eputado hrasileiro. (Mudto be'l?v; 'l?iu~to bem). 

O SJ·. W cnceslau Escobar ("): - Sr. P residente, pouco conheço o as-
sumptQ, objecto do projecto em discussão e até hoj.e ign0ro as vantagens de 
serem appTovad:.i~ no Congresso propo.sições desta natureza. 

Antes de entrar, prc;,priame nte no de·bate, p.reva.1eço-me deste momento 
para lêr, da tribuna, uma carta do meu ~atricio capitão· Carlos da Costa Leite-
que se acha preso na Casa de Correcção. 

Em uma das ultimas sessões, prQnunciando um discurso nestá Casa, <te-
clarei que o Governo, pQsitivamente, tratava de enf.raquecer OU' de annLquil-
la.r a. influencia militar ou do Exercito, mamifestandq, essa intenção por va-
rios e diversos modos, qu.e -enumer ei , até c.hegar a re!ferir o caso, de que s6 
se tinha <Jonheclmento por um consta, das violencias .praticadas contra um 
official do Ex·ercito. Dizia-se que o mesma tinha sof.frido of.fensas physicas, 
chegando-se ao auge- de o terem esbofeteada na Policia. 

Um dos Deputados presentes, que apoia inoond.i<JiQnalmente 0 G-Overno, 
em todC\s os seus actos, d eclarou que si o capitão Costa Leite tinha sido mal-
trata.do physicamente, era. isso devl:do ao ter lançaJdo mã0 de uma cadeira: 
com o objectivo de aggredir auto'ridades po1lc1aes. 

AJguns af1'i·ançarrurn que o faoto 111ão· ])'assruva. de ·b'oiato, emquaruto outros 
aip:vlaudira.m o apair{te 1 do nobr.e Deputa.do Sr . Joaquim de Salles. 

Esse official, que ~e acha •Sob a acção. da justiça, em vez de desp€1r ta:, a 
sua situação a.ffli<J.tiva1 a •generosidaJde do sentimento brasileiro .tradlciOillal, 
logrou, ao contrario, a<:1ui na ICamara, a. octios1<1acre .de varios Deputaao .. . 

iCom 0 ohjectivo qe defender esse illustre ofd:icial dq Exercito, venho ái 
tri'buna, afim c1e ler 'tma <Jarta que me foi pelo· mesmio dir~g;ida •e foto. faço 
porque estou sempre -ao la.do daquelles que soffrem, ldaquelles que são mar-
tyriza.dos pelas autQrida.des que desconh>ecem suas verdadeiras 01brfgaçõea. 

Passo a ler a ca.rt;;i-: (L~) 
"Rio de Janeiro, Çai;;a de Correcção, 16 de Tuzemb!f:o de 1924. 
Exmo . Sr. Dr. V{encesláo '.Escobar - Presa:dQ patricio. Lendn. no D!a-

rio Official de hoje Q 1di.scurso que V. Ex. pronunciou na · sessão da Camara 
dos Deputâdos de 11 ·p.o corrente, ·no qual V. Ex. se refere á a.ggressão de 
.que fui a lvo, na Policia Central, de:varei com o aiparte do •Sir . Joaquim de 
Salles, q ue está rm.Uit<J longe da verdade. 

1Sem outro prClposiro que o d;e fornecer a V. Ex. elementos par:t dissolver 
mais urna lnv.e.r·da:cle, :passo a. relatar o inciid.ente . 

Eu aguarda.va, se11ta.do, a occas~ão de prestar meu depoimento, quanao, 
pelo telephone, o Sr. Carlos Reis info·rmava ao Sr. Minustro da Justiça que 
acabavam de chegar presos ma.is tTes fiujeitos (sic). "Pratesto, disse em voz-
bastante alta - contr~t esse tratamento. Sou capitão do Exercito, .não sou um 
sujeito". O Sr. Reis continuou calmamente a. .sua informação, repetindo os 
mesmoa termos. Segµindo novo protesto meu, com as mesmas palavras, 
supponho, ·a.penéllS em voz m ais alta . Aquelle senhor, finda a telephonerna, 
velo- ao m eu e1nc.ontr0 e füsse: Não estivesse o senhor sob a. egiJde da policia, 
e não fos1se eu o tenente-c rnronel Car.J.os Reis, 4° delega.do aux!lla1, e saber!&· 
a.gora e.orno ira.tal-o.'' 

(*) Não !foi >revisto pelo orru'.lor. 
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Textua;l. Eu lhe respondi nestes termos: "Fosse o ·senhor quem fosse~ 
estivesse .on.de estivesse, eu protestaria, desde que não me tratasw como 
devo ser. De mais, as sua.s ameaças não me in.timidam. Pôde me acenar cem. 
os seus castigos, mesmo corporaes, que náo deixarei de protestar . " 

O Sr. Reis redarguiu então "-que :não me conhecia, não queria conne·cur-
me a dava o inci-uente por terminado", retirando--se . 

Foi qua;ndo um senh01r, que eu soube depoLs ser o Dr. Azur-em, tamuem 
delegado, sentindo-se, provavelmente, mais off.endido com as mlnhas p<1.w.-
vras, do que o proprio Sr. Carlos Reis, veiu a mim, superexcitado e (lli!se. 
em ailtas vozes: .. O .S-r . acaba de dirigir uma .orf!ensa ao meu co!lega que ai-
tinge a todos nós. Eu não· a aeoeito". 

E, sem mais uma palavra, armou enorme bo<!:·ete.JC!a, levando " nraço eió-
tendido para traz. T!ive tempo de me leva,ntar, lanç.ando-me ao aggressor. 
Ataca do incontinente por vairios indivíduos a ·soccos e ponta-pés, fui ao ch5.o, 
ct e. onde me füifendi, por algum tempo, tambem a pé e mãos: Tão nume.rosos 
eram os meus aggressores, que se substituíam em torno da -pequena super-· 
ficie que eu -occupava <leita;dO\: Vi·nha um, sahia outr.o. Até que, ernfüm, um 
Sr. go·rdo, moreno, ·barba e bigode raspados, de forte cornpJ.eição rnuscwar, 
me tomou pelos ·braços, erg~-me do <::hão, mantendo-me seguro pelas costa:· • . 
Ainda assim me aggr.ediam cC\m os pés dous indivíduos, de!enctenao-me cu 
com os mesmos el,ementos. O meu espontaneo defensor, que na.o tenho o pra-
zer d., •conhe~, irritado, entao, supponho, .com tão re-voltante proceder, dei--
xou-me em liberdade, tomam:do uma attitude de -quem se 1·esolve a impe t.lir 
a continuação de tal soena . 1E só ass-im desc&;nsei. 

Como vê, Sr. De.putado, nen)lum dos -conten<fores Jançou ma.o de ·caaeira-s,. 
e difficilmente eu, deitado, me serViria dellas. Em algumas phy-sionomias eu li 
a condemnação áquelle acto dnd1gno. Guardei-ai.. 

Cer t o que outro testemwnhq GJlém do de m inhas palavras eu não iposs<, 
apresentar . Mais é bem de ver que que.m a;ssumiu, sem vacillar, a responsa-
bilidade dos seus ac-tos e proposi.tos, co.mo se vê nos depoimentos que v enho 
prestando, nã0 negaria agora a ag.gressão .que sente bastante náo ter tnícia<l.". 

·contrasta o procedimento do Sr. Azurem -com o dos senhores Drs. Aioy-
sl.i. Neiva e commissario Rodrigues, que, a aespeito tla energia com q-ue ef--
fectuara rn a minha p.risão, souberam guardar eommigo •attitudes de cavalhei-
rismo a que corresponaJ. 

E assim se vê, E:&mo. Sr., que nem 1fu! 0 ag15'Tessor nem entrou cadelrã. 
no con'fli.cto. Tambem não fui esbordoado, como a principio co.nsto u, e é uso 
tazer-se "ª polida,.. 

Aqui ha uma parte que m -e •pede o signatario para ·não -ler, po1rque si, 
refere a um cidadão que -tambem -foi recolhido á policia e foi mais duramen-
te maltra tado do que eHe. Este, sim, soffreu espancamento. Não tenho, po--
rém autorização para de-clarar o seu nome . 

"Do mais pôde V. Ex. fazer o uso qu.e convi-er á ·attitude brilhante e. . 
democra tica que VV. ·EE.:x; . da oppo.sição vêm sustentando no Parlamento . De-
V4 Ex. admirador agradecido, Oarios àa Oosta Le~te, capitão." 

Não commento, Sr. Presidente, essas arbitrariedade s, essas v iolencias pra-
tica,das pela poli-eia, por a lgurns r -epresentantes da a utoridade, porque a Ca-
marn, apezair de da1· todo o apolo ao GoverJ1o, não desconhece que essas au-
tol'idades exorbitam de ·suas attribuições .e -se prevalecem de sua posição-
pa,ra ag.grediir um cidadão que EJstá sob -a sua gururda. 

Era tudo quanto tinha a dizer. (.Muito b'élm. Muito bem.) 
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SESSÃO DE 25 DE DEZEMBRO 

O Sr. Lindolpho Collor: - Sr . Presidente, serviu de pretexto a uma 
-das ultimas .catillina rias tremulad•a s da tribuna deS'ta Casa, contra a política 
republicana do Rio Grande d.o S ul pelo representam.te op.posicionista do meu 
Estado, o Sr . Arthur Caetano, a respoS'ta por mim dada, em uma das sessões 
anteriores, a um aparte do Hlustre (Deputado pelo Districto Federal, meu 
presado collega e amigo, Sr. Adol•Pho Bergamini, e na qual eu aJfd'irmava qu~ 
"o que muita gente queria ê que o Sr. BorgeS' de Medeiros se transformasse 
C.e defensor da Republica em mashorqueiro, alimentando a revolução mi-
litar". 

Peço a benevola attenção da Gamara para os termos .precisos dessa res-
posta, po11CJ.ue ê em torno della que vae gyrar grande parte de minha oração . 

Merc ê d-e um te!egramma elll.Viado pelo preelaro oh efe do meu partido ao 
illustre .Senador V e&pucio· de Abreu, referente - e peço aos .Srs. tachygrap,ho~ 

que sublinhem os a dvenbios - ewzyress-amente, res-triotannente, unicwmente ao 
caso de Pernambuc o, vei.o á tri·buna dest-a Casa o Sr. Art·hur Caetano, para 
bordar em torno desse despacho considerações de todo contrarias ao que no 
mesmo se contêm . 

Permitta V. Ex . , ·Sr . Presidente, e permitta a Gamara que, antes de 
e.ntrar no merito da questão, eu ponha em realce que o r epresentante op<posi-
c1onista do 'Rio Grande do Sul c'Dm o trazer ao debate, n esta Oasa, um despa-
cho telegraphico que n ã'O fôra publ.i-cado, comm€11:teu 1á plena evidencia uma 
_grave lnfracção na ethica parlamentar e incidiu mesmo em expressa sancçãu 
JUridica. 

1 

iDe faicto, Sr . P11esidente, só ·qu em expede determinada corresponden-
cia o'u quem a recebe ê juiz da conv.eniemda ou não da sua publicação. No 
caso vertente, o telegramma lido pelo Sr . Arthur Caetano não fôra publicada 
l1em pelo Dr. Borges pe :M_edeiros, nem pelo Senador V€Spucio de Abreu . 

Com que diireito, com a utorização ·de quem, pergunto eu, trouxe S . Ex . 
ao debate da Gamar~ um tele gramma que lhe não pertencia e prura cuja 
divulgação B. Ex. nã.o obtivera permissão do Sr. Borges de Medeiros ou da 
Sr. Vespuclo de .A.br~u? (PCllWla.) 

IS'to posto, Sr. Presidente, e já que o representante o,pposicionista do 
meu Estado não m e res.po:nde, entrarei no merlto das minhas C'Onsiderações. 

Dizia eu que o tele gramma em questão r eferia-se unicamente á hypotheile 
-da intervenção <federal em Pernambuco. 

Ora, Sr. Presiden-te, a attitude assumida pelo !Partido .RepubUcano do Rio 
Grande 40 Sul, naquepa questão, (fo.i de meridiana clareza, c'Onheci:da da nação 
1ntelra. A Federação occupou-se, em successivo.s ediltoriaes, da po ssiibilidad~ 

dalquena· intervenção, que o meu partido julgava incoinstitucio.nal. 1ID S. Ex ., 
que .se mostrou semp,re leitor tão assiduo e tão meticuloso dos edltoriaes do 
grande orgão republ jcano, que eu dlriigia naquelle momento, 1S. Ex . beni 
deve saber qu e esse 0aso foi amplamente deo'bat!do nas s u as ·columnas. 

Não era, pois, n ecessari-o que IS. Ex., por meios inconfessa~•eis, trat:i.sse 
de obter cihave que 111-e 1)€rmittisS'e abrir uma porta que iá ostava aberta. 

Para prova documentada do que estou dizendo, peço venia, .Sr. P resi-
dente, para lêr treohqs de um artigo da Feàera,ção, r eferente á sedição militar 
-'!e 5 de julho de 22 e á inteirven ção f ederal em Pernambuco. 

Pel'guntava o oríS'ã-o republicano; 
'"Como, qa:seado em que argumento, em v irtude d-e que facto, se 

ousa dizer q9e n ós fomos os instlga;dores da sedição militar? 
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Por que discordámos da attitude do Goven11J Federal em Per-
nambuco? Por que apoiámos decididamente a attitude do .presidente 
do Club 'Mllitar na;quelle caso? Por que .prntes1lámos contra a sua 
cen sura e pr.isão e contra o fecham ento do <irgã.o de classe dos mi~ 
litares? 

Hão de nos permatir os nossos accusadores lhes digamos que, 
assim procede ndo, estavamos no legitimo d!'!'elto de manifestar o nosso 
pensamento. E si a Constituição do nosso paiz ainda tem um valor 
e:IJficiente e real, a nlnguem devemos contas daquellas opiniões, que 
'iforam tomadas á luz menidiana e reflectem rigorosamente direitos 
consagra·dos no nosso estatuto funda!lllental. 

.Nunca fomos procurar o Exe•rdtq para quaesquer fins lnconfes-
saveis. Grande parte do Exercito veiu a nós, espontaneamente, como 
velu grande parte da INação clvll. 

Nunca houve de nôs para o Exerolto, nem do Exercito para nós, 
qual.quer nexo de depende ncia ou subordinação moral. Assim como 
o Exercito nunca nos ditou attitudes políticas, ·nós nunca lhe ditámos 
regra.:.s de conducta em assumptos d.tsdplinares. De nossa ·parte, ne-
nhum representante do Exercito ouviu, já!mais, qua1quer incitamento 
'li. rebellião. Ciosos defen,sores da autoridade do govSTno que ;procede 
do voto e da con.fiança do no·sso part~do, n6s não poderíamos mes-
mo, em nenhuma hypotnese, recorrer a pro•ces·sos •subvers:lvos da. 
ordem paira dirimir contendas po1itkas. 

Si alguem puder, cmp. argumentos procedentes, C!El'rrlonstrar o C·Oll· 
trar:io, faça-o a lto e bom ,som, !faça-o com a necessarla ciareza." 

l!."ts ahi a eonrir:maçao de que a att!tude que o iPartido R epubllcruno R!o-
·Grandense tomára, contra a intervenção em P.ernam/buco, foi !franca e de 
msophisma vel clareza. 

o SR. '.rAVARES CAVALCANTI: - V. Ex. pôde ·Provar que essa intervenção 
Sb deu'! 

IO SR. LIN'DOLPHO COLLOa: - Para a documentação do meu rac1ocinlo, não 
é preciso ·que o prôve .nem 1q ue o deixe de provar . 

O SR. TAVARES CAVALCAN'l'I: - Mas estoll apenas perguntrundo isto. 
IO SR. LINDOLPHO C'oLLOR: - Si V. Ex. insiste, direi que não ha quem 

ignore que a intervenção em Pernambuco esteve imminente. 
O SR. TAVARES CAVALCANTI : - Em todo caso, e:;~eve apenas tmmlnente. 
O SR. LINOOLPHO CoLLOa: - Protestámos, de antemão, contra essa hypo-

these de intervenção, e :note V. Ex. que eu não disse que ella houvesse s1do 
levada a effe•ito. 

O nobre .Deputado até me aJu<1a .com :;eu aparte, que tem grande valor 
para a continuação dos meus argumen~""'· 

O SR. ·.rAVARES CAVALCAN·.r1: - l!Js•t lmo multo que, seja asSim. Nesse ;pon>to, 
apenai> queria defender o governo passado, como j á defendi aqui o l::>enador 
Mancrel Boro\1 .. 

O SR. LrNinar,pHo C'OLLOR: - E o que eu esLou razendo ê defender a attl-
tude do iPa.rt•ido H.epubl!camo do •Rio Grande do Sul dos ataques que fae 
foram dirigidos por um adversario meu na 'Poliltica do J!;stado· e na federal. 

.() que nit.o padeC<e duvida é que estava imm!nente uma in-terv~ni;ão 1·e-
·deral em :Pe<rnambuco. 

O SR. 'l'AVAREJS CAvALCANTI: - V . .l'..;x. pensa que estava lmm1nente. 
ú SR. LrNIDOLPHO CoLLOR: - A naç~o inteira sa'b!a a.tsto. Agora, oomo :as 

facções ern luta naqu~lle Estado se harmonizaram, e <1ah:i adveiu a candlda-
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tura do a.ctual governaclor de P·ernam'buco, essa lnterve.nçiio não fol levada 
a efü'.elto. i 

I'.or tl:!to mesmo, cessava a razao ae s-:r da a.tt!tu.de do Partlcto Republl-
cano JUo-Grandense protestando contra a hypothese urbt et orbe pro.clama-
da, da intervenção. 

o SR. TAVARl!lS CAVALCANTI: - Mas era hypOLllt;~t>. 
10 6R . LINIDOLPHO COLLOl.l: - .Permltta V. EJx. que dlga que ei:;tá. msu,-

tindo Inutilmente .. . 
E por que, Sr. Presidente, não se levou a eff elto a Intervençâ.o federal· 

em Pernambuco? E' possivel .que o nobre Deputado pela Parahyba tenha 
motivos para pensar o contra:rlo, mas ' e•U acrediito que não se a levou a effeito, 
prel!m!narmente, porque aa lfa.cçõeos que estaivam em luta se •harmonizaram. 
Feito o accôrdo, não ha:via mais razão para a intervenção. E, si não havil!. 
razão para esta, tambem não 1havia para que o Partido Repu'bUcano iftio-
Grandense se mantive•sse na attitude de res1stencla contra quaesquer delibr.-
rações politicas tomadas com relação ao Estado de Pen1ambuco. 

·Isto posto, .Sr. Presàdente, vou lêr, mas de•sde j·á declaro que não assumo 
a responsab!lidade da fidelidade de seus te.rmos, o despacho trazido á, trl:buna 
da Camara pelo .Sr. Arthur Caetano. Nã;o a assumo, .p.011que a unlca pessoa, 
no Rio de Janeiro, que me .poderi:a dizer si esse telegramma fori ou não vulga-
rizado por fõrma aut1hentica, ê o meu presado am:igo, Sr . Senador Vespucio 
de Abreu, e .S. Ex. está de cama, h a var ios dias , com prohiblção medica de 
!receber a quem quer que seja. Por isto, nã.o me ·pude avristar com S. ·l!."'x., 
para ou:vir a sua <palav!'a a respe.rto. 

Quero dar de barato, erlt·rern.nto - .para argumentar - que o -telegram-
ma enviado pelo .pre:claro .chelfe do meu Partido ao Senador Vespuclo aa 
A•breu tosse realmenfe concebido neSJtes termos, M•dos, aqui, ha dia&, pelo. 
Sr. Arthur Caetano: 

'"Senador Vespuclo de Abreu. - A' vista antecedentes e factos 
m enclonados vosso c;ifrado ~4, par.ece indlspensavel assentardes desde· 
ja, seguintes 11oTmas de acção: 1 º, combateroes, totus 'Viribus, na t ri-
·buna e na iI~1prensa, a intervenção federal nos Estados, i[lartlcular-
rnen te a que está imminente em Pernambuco, maximê quando essa 
intervenção, ::rberta ou disfarçada, directa ou indiirecta, mas em qual--
quer caso extra-co.nst!tuolonal, const1tu.lrá um elos mais graves atten-
tados ao regimen il'ederativo; 2°, por meio de manilfesto publicado 
upportunamente, ;tianca<las dissidentes deverão formular energico pro-
testo contra taes vlolenctas e aconselhar a resistencia mater.ial; 3°, 
consegutr na mesma o·ccasião .que o Club M.ilitar ou os chefes milita-
res aconse1hem o Exercdto a r es·pe1tar a autonomia dos EstaC!os e a 
não servdr de instrumento <ie oppre·ssão; 4°, vro.mover quanto antes 
um ,pacto ou liga de <tefesa commum entre ·Estados dissid-entes, para--
que se auxilil'?m mutuamente, .por totlos os meios que !forem prat!ca-
veis, ouv.Wos a respeito os leaders dtssidentes. Commurucae o qu~ 
houver deUbeirado. A:tfectuosa:s saudaçõ·es. - Borges de Meàeiro~. • 

Bem razão tinha o meu ·prezado compan:he1ro de bancada e seu lllustr& 
lea.der, o Sr. GetuJ.io Vargas, ao dizef", quando o re·presentante op·posicionista• 
do moeu Estado findou a leitura uee.se telegramma, que, mais uma vez, a mon-
tanha parira um ratp. 

Vamos, agora, s11• !Preside.nte, pegar J;lelas orelhas o camondongo do St. 
Arthur Caetano. 

O SR. WENCESLÃp EscosAR: - Mas, ah! esta. fra:ncamente aconselhada ;~ 
resistencia Iru1.teríal. 
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o SR. LIN'DOLIPHO (::OLLOR: - Coiiltra que? 
O SR. WENCElsLAo ESCOBAR: - Contra a •hypothese da intervenção. 
O SR. LIN'DoLPHO CoLLOR: - Por ·consegu•inte, era uma hypothese contra 

outra hypathese. 
Agora, o ponto essencial é o seguinte: tratava.-se, eo'll10 ha :pouco dlztã. . 

1es;iondendo ao aparte do nobre Deputado pela P'arahy:ba de uma hypothese. 
Si essa hypothese ·se verificasse, a attitude do Partido 'Republicano Rlo-
"ilrandens~ serla a a,comielhada ino telegramma, e para documentar essa atti-
tu<le, conforme demonstrei não era preciso oitar telegramma de caracter evi-
'lrntemente privado. Bazta va a;brlr as collecções da "Fe deração" . 

Mas, desde quA a hypothes·e não se verifi.cou, desde que as facções em 
luta se harmonizaram em torno de um terceiro candidato, subla,ta oa.usa, 
tollihw effeot1is, lmmediatarrnente deixava di; ter motivo a attitude cto Partiau 
Republicana 'R!ograndense em relação ao .ca:so da intervenção féderal em !Per-
nambuco, ·que deixava de existir. 

S.\ um m ez ou dous mezes depois disto, estalava no Rio de Janeiro um 
motim mi!.itar, que se não referia mais ao caso de Pernambuc-o, por isso que 
esse caoo jâ. não existia, pergunto eu ao lbom senso da Camara: que parcell:i 
de responsaibHidade era a nossa nessa mashorca, cuja finalidade se dgnorava? 

Disse o .Sr. Arthur Caetamo, textualmente, que, reunidos o,s leaclers dissi-
.,Jente~ .. fOra adoptadu, integralmente a norma de acçã.o rque era tTaçada pelo 
Sr. iBorges de• Medeiros. 

A norma traçada pelo 1Sr. Borges de Medeiros era, .perdoe a Camara que 
insista no ponto, ·contraria á intervenção federal em Pe1'"I!a;mbuca. ·Delxandtol 
de haver a hypothese, deixava de existir a recommendaçã.o . 

A •questão é tãio lucida, tão clara, que me sinto pe!1feitamente dispensado 
de lusisth- sobre ella. 

Passo agora á segunda parte do meu discurso: a ,que õJz respe.fto á minha 
actuação, como jornalis.ta, durante a campanha da (Reacção Republicana. 

E' essa uma ve l'ha 1quisilha do representante opp.osicionista do m eu Estado 
com a ·humilde pessoa do orador •qi+e tPrende a att ençã o lia Camara neste 
momento. 

O HR. ARTHUR CAETANO: - Não apoiado; é uma questão politica e não 
pessoal. 

O SR . LrNIDOLPHO CoLLOR: - Já na Assemb1éa dos R epresentantes . .. 
o SR. ARTHUH CAETANO: - Mas ·em lucta )1olitica. 
O SR. LINDOLPH<o CoLLoR: - ... .S. ·E.x. -trouxe á baila artigos por m im 

traçados cont·ra :a pessoa 1.Jlmstre ·do aiotual Presidente da Republfoa . 
Deputado estadoal, e m vesperas de ser eleito membro d!esta Camara, 

guardei-me e u e ntão, por uma questã,o de digni·dade pess-oal, de •retirar uma 
sô linha de quanto houvera escrirpto co.n tra o rpolitJ.co que já era nessa época 
Presidente da Republica. 

No ainno passado, essa mesma questão f-oi ventilada •na Camaira pelo Sr. 
M:iciel Junior . Deputaido eleLto em fim d e le.gis•latura, com proba bilida de 
de ser candidato á. ree.Jeição dentro de aJ.guns m e2les, e homem dotad-o de es-
crnpu1os ·que sou (apoiaãos), não Julgue i ainda que a occasião fosse azr;.da 
pam dar expHcações á. C:;i.mara sobre taes arUgos. 

!E este m1no, p erm11le a Commissão Verificador·a de Poderes, qua ndo -
e~tou ce;·to .que c om injustiça - se bo.quejava rpclos co1iredo1'€s da Camara 

·que o meu diploma corri.a grave risco de ser invalidaido pela mesma Commis-
rsão, a.ilida uma v P.z essa materia foi trazi-da a d e))ate e, na hora mesma do 
meu pe.rigo, to,rne; a dizer que assumia inteira resrponsab!Udade pessoa l de 
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quae;,quer ataque:> qu e bouvésse dirigid0 ao Sr . .Arthur Bernarde.s. {Muita. 
bem). 

Hoje, entretanto, Sr. Pxesidente, o caso muda completamente de figura . 
;Eleito e reconhecido Deputado á Camara Federal, te.ndo de.ante de mim, 

de mande.to politico, maior ti·echo do que t em o honrado Sr. Pr~sidente da 
Republica, sinto-me per<feitamente á vontade para entrar nesse assumpto e 
hquidal-o de vez. 

:Sr. ·Presidente, nunca houve no Brasil, campanha politioa que apaixo-
nasse por modo tal a. opinião publica como a ·da ultima successão presidencial· 
(..ápoiaàos) . Todos os homens que empunhavam uma peruna, se estão hoje 
de boa :tlé, devem reconhecer que commettel'am ex·cessos ,quer de um lado, 
quer de outro. (Muito bem) . 

O .SR. ALBE1uco DE MoRAEs: - Apoiado. Todos os que empunhavam urna 
penna ou dispunham de uma tribuna, porque todos participaram do mOWi· 
menta da occasiãü. 

O SR. LINDOLPHo CoLLoR: - Sr. Presidente, não tenho a pretenção de 
ser melhor do que a média. do1s homens poliücos do meu paiz. Tambem eu 
r:ne excédi. Mas, dizer-se que a ca,mp.anha d.a "·Federação'', foi systematica-
mente de demolição d·o caracter do Sr. PresLdente da Republica, é a maior das 
injusti ças, a mais clamoTosa. das inverdade"', 

A campanha da "Federação" foi uma ·campanha dotltrinaria, t al como 
a recommendára o preclaro chefe do meu partido. 

O SR . .ARTHURI CAETANO: - Por isto, co!locou o Sr. Arthur !Bernardes 
abaixo de Oldemar Livcerda., J acintho Guimarães e outros. 

o .SR. LINDOLPfO· C'OLLOR: - E V•01ta v_,_ Ex. a insistiT sobre a velha te-
cla! Qua ndo estou darndo uma explicação leal á Carnu.r ...... 

O SR. ZoRoAsTr~o. ALVARENGA: - E da11do uma •exp.Ueação com grande no-
breza . 

O SR. L INDOLPHo CoLLoR: - ... torna o representante opposicionlsta 11 
P;nsaiar a sua ex,plpràção· contumaz! 

O SR. ARTHUR CAETANO: - Era minha inten ção não interromper o ora-
dor, mas não possp deixar de re!lponder, 

O SR. LINDoLHo CrJLLoR : - Sr. Presidente, a camp~nha da J1'ederaçáo, 
cena ou errada, foi uma campanha de principias, e unicamente pela suspen-
tação de,sses principias é respornsaveJ o chef.e do meu partido; por todos 1i:i 
excessos verbaes por t c<das as poss.jveis ·ag,gressões aerimoniosas á :l,)essoa 
do ST. Arthur Bernarde s, não é e lle o respons.a'Ve1: .o Tes·ponsavel sou eu, 
e já o tenho -dito em todas as occasiões em que tenno sido chamado ã. fala 
sobre esse assumpto. 

D SR. GETULio VARGAS: - E' muito nobre essa attitude de V, Ex. (.Apoia.-
dos; muito bem), 

O SR. LINDoLBHo OoLLOR: - Como dizia, não tenho a pretenção de ser 
melhor a o que o gêral dos jo1;nalistas e homerns politicos d 0 meu paiz. Corn-
mett! excessos .contra a pessoa ·d'o Sr . Arthur Bernardes, · assim como cs 
jornalistas que estiveram a serviço da candidatura do actual Presidente da 
Republica praticaram Lnj ustiças gravíssimas, das quaes, estou certo ho.1P. 
se penitenciam, contra o meu eminente chefe, o .Dr. Bo.rges de Medeiros, 

I so posto s ,r , Presidente permitta-me V. Ex . q_ue eu diga que, como 
quer que sejã, não aoceito paral!el0 entre a minha actividade política e a. do 
representantes da opposição do Rio Grande élo $ut. 

Eu não co.nheçia o actual iPr·esidente da Ret>ublica, mas evolui de lnjWY-
tiças que fiz ao c<Lndidato á justiça que ora tributo ao Chefe da Nação, que 
se outros meritos não tivesse, tem este <le estar sendo um.a ante-mural for-
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midavel contra a anar·chia dos qua·rteis e .cW: ·caudilhage.m que ameaçava leva• 
de vencida as propria.s fundações do regímen. (Mwito bem) . 

Sr. Presici"n1té, o repi·esentante da opposição rio-granaense este conhe-
cia perfeitamente o acmal Presi:dente da R epublica. S . Ex. tinha cCJm elle· 
entendimentos pesscaes em BeJJo Horizonte . 

O SR . .AJRTHUR ICAETANO: - Nunca fui lá ITTem conheço Bello Horizonte. 
o SR. LINDOL.PHO COLLOR: ,._ Reiiro-m.e a .IlO•ticias que li e m jo!l'naes. Sl 

S. Ex. , em <.:.0ns'Cleucia, p uder affirmar ·O contrario, estou prompto a retirar 
o que disse. Pergunto, pois, a S. Ex. s i, antes de eleito o Sr. Arthur ~
na.rdes, nunca se avistou com elli>. 

o SR. ARTHUR ICAETANO: - Uma occasi!l-0. 
O SR. LINDOLPHO CoLLoR: - P oir conseguinte, em Bello Horizonte ou 

alhures o facto {· ·q·u e s. Ex. tev.e enten:a.imento pess oal com o. actu rul Pre-
sidente da R ep ublica, e conhecendo-o de perto, podia j ulgar per.feitamente 
das intenções ae ·governo que elle levava comsf.go. 

Sr. Presidente, a verdaide é que -nãc. houve no Rio Grande do Sul bernax-
díeta mais exaltado do qu e o Sr. Ar·thur Caetano. 

O SR. ARTHUR CAETANO·: - E' verdad·e ; chegue! mesmo a ser chruna~o 
campeã0 ·da ca.nfüdatura. 

O tSR. LINDOL.PHo CoLLOR: ·- Pouco depois de ernJpossado o aütual Presi-
dente da Republica rebentou a revolução assissista .no Rio Grande do Sul, e 
foi tambem um dos campeões . desse movimento Tevolucionario o m resm-o r e-
presentante opposk1on1sta a quem estou !l'eSpondendo, 

Estava S. Ex. na convlcçíio de que o Presidente da RepubUca 1-ntervlrla 
no Rio Grande, dando •grunho de "'ªusa á facção politi>ca a .que S. Ex. pertence. 

Ta l .não se veriticou, e ntretanto : o Chefe de. Naç!l.o, pouco depois · em 
mensagam enviada ao Congresso, .reconhecia a legitimâdade do govrerno 
rlo-gran aen""' . 

O SR. J-oÃo SIMPLICio: - FOd o pTlmeiro a proc1a ma1-a. 
O ~R . LIND0LPHO CoLLOR: - Durou. quasi dez m ezes a luta armada no 

Rio Grande <lo .Sul e nem uma unica vez o rep.r esentante op.posi•cionista le -
vantou a sua voz para pTolestar contra a .neutralidad e do1 Presidente da. Re-
publica. ·E'ltava S . E:x. por ·conseguinte, p le namente de accorao ;com essa 
neutralidade. E " a .concfüsão que o bom senso indica e os facto 1mPbem. 

O SR . ARTHUR CAETA.No: - A minha attltude ere. a attltude cto partl<l<>· 
Não tenho a ttitudes individuaes; estava com a di>recção do paTtido. 

o SR. L INDOLPHO CoLLO-R: ,._ Hoje, s . Ex. agigride o P.resideinte da Re-
pubHca precisam ente porque não interv-eiu na auta arm ada do· Rlo Grande 
do Sul. · 

O SR. WENCIDSL.ol.o EsooBAR: - Um ·gTan<Ie erro que commettet1. . 
O SR. LrNDoLPHo CoLLoR: - V. Ex., e .s'Qb•retudo o Deputado a quem 

estou respondendo, devel-o.- ia.m ter dito em tempo opportuno, mas não agot":l. 
Diz o Sr . Arthur Caetano: 

"Não se póde comp1iehender que um clhe·fe de E staido, que em-
punha a bandeira da patria e póde c raval-a com toda o sobramceria 
entre dous partidos em luta, estabeleça zonas neutras, emquanto lá 
fõra dous •exercitos de irmãos se dizimrum". 

Isto diz S. Ex. hoje·, do !Pr esid ente da Republ!ica; entre ta nto, como 11u-
l!entel ha pouco, S. E x. dur'ânte a luta, quando devia t er fe ito ouvir o 1:1eu 
protesto, -esteve p lenamente de accordo com o .pres!clente, tant() que nã0 pro-
testou contra a neutraJi>dade d-o Governo FeOert<!, 

1 O SR. ARTHUR GAETANo: - Já dliase que não tenho attitudes p esaoae1:J . 
O SR. LINDCILP'.Ho CoLLOR: - Pouco depois, cor:1eçou no R io Grande do 

Sul uma nova campa11ha polít ica, .pa,ra a renovação do terço do Senaéto e da 
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•Cama·ra dos D eputados. 'Candidato foi o Sr. Arthur Caetano; e, conhecidos 
os resultados ele itor·aes, depois de apurados perante a respectiva junta, ve- ' 
rificou-se que S. E x. ru.ão obtive ra o quorum eirithmetico .pa:ra a expedição 

do diploma . 
Veio !:I . Ex . para o Rio de Janeiro, sobraçando .enorme dossier de do-

cume11tos, mercê dos quaes queria provar ter sido e leito e desejava demons-
üar que :no Rio Grande do .Sul houvera somma infinita de a.-rbitra1iedades. 

O SR. ARTHUR CAETANO : - No se,guil'do füstrtcto, nãn h a duvida. Desassom·-
braaaiuente discuti essa materia. 

··-;,, O SR. LINDOLPHO CoLLOR : - P ergunto: a quem é que 13. Ex. responsa-
ibfüs.ava p o'r essas .p:rete:n!sas arbitrruriediades? Ao .Sr. iPresidente da Rc,publica? 
Não, lsenhores Depwtados ,ao Pre..C\id:ente do Estado ! Unicamente, exclusi-
va-m ente o Dr. Borges de Medeiros era, segundo '° candidato não di-plomado, 
:responsavel .por to.da0s as aHegadas vio!açõe·s d·a act:a da pwcifkação do E ;;t.ado! 

N a o-ccasião, estruva '8. Ex. dependendo do- reconhecimento po1itico nesta 
Casa; ago·ra, en t r eta nto, Sr. President e, o r e·presentante opposicioni!sta não se 
.!Péja de vi•r di'zer que era o Pres·idente da, iRe<]Juiblica o responsavel. .. 

O Sn. ARTH:UR OAETANO : ~ P-0r essa n nva e.ffusão de sangue. 
O •SR. rr.,.INDOLPII;O iOoLLoR: - . . . ipor aquell1as aribitrariedades '!e por 

aqueNrus incursões, que S. Ex . dizia flagrantes e rviolenta:s :na acta da pacifi-
cação do Rio Grande. 

[Deixo a o ju.rgamento da Camara a a ttitude de S. Ex. 
O 1SR. ARTH:UR ,CAETANO: - Nada tenho a ·rectificar. A nova eiffusão de 

sangue, no Rio Grajnde do sur, deu-se exactamente PO'r causa da poli:tica bi-
:f·ron.te, ensaiada no Rio Grande do Sul pelo :sr .. Presidente da Republica. 

O 1Sn. LINDOLPH:o 1co1,LoR: - Si fosse resp()'JJ.der a todos os topico·s da apai-
xo1na da o'bju!'gatori·!j- de S. Ex., certo, muito te.ria d e aihusar da honro'sa at-
tenção da Camara. 

ICingir-me-lhei apenas .aos seus ·pontos mais s ign:Lficativos . Ha um trechc, 
cno diecurso dJo l'eip~·esentam.te 01p,posidonista do meu Estado, em que s . Ex. 
diz que "as ve~e<r<j-'s da revo1'ução q'lle 1ha ,poruco rebentou, os ohefes do mo-
wimento Ji.bertador esteivam todOs emi g ra dos, a lguns escap and.o com diffic u!-
dade a assalto imm,inen te, como o Genera l Ho.norio .Lemo:S". 

'Sr. Presidente, antes de mai·s, quero dizer a V. E x. q ue este discurso foi 
·revisto pelo orador. 

Elsta'Vam emigr~os todos (todos ! ouça a Camaira) as chefes op.posicionlo-
ltas do Rio Grande p.o . ,Sul, todos os chefes do p•retenso mnvimento Ubertador! 

Pois 'bem, Sr. LP:residente, eu a,fifirm·o que ·estavam fo.ragidos do Rio 
Grande rupena s os Srs. A<lsis Brasil e Honorio L emos .. . 

o 1Sn. ARTHUR \CAETANO: - E o General Zéca Netto . .. 
IÜ SR LINDOLPHO CDLLOR: - V ' Ex' ruhu!sa da ·pacie·ncia da Camare. ! f ) 

Sr. Zéca Netto n ã q. estaiva emig·r ado; .passeava ~ln Rio de ;raneiro e daqui 
seguiu !Para is. iPaljlo, onde foi co~lhido na.s malhas do inquerito mil!tair. ne-
p ois di-sso, esteve o·i;rtra vez no Rio de Janei·ro e daqui se fez directam ente de 
vapor a Monrt:evidéq ... 

O ·Sn. ARTH:UR ÇAPTANO: - E não poude p en etrar no !Rio Grande do Sul, 
d eante das rrwticiais que recebia. 

O SR. LINDOLPI;Io OoLLon: - . . . onde, desde ~ogo , 1con.ceaeu a os Jornaes 
-entrevistais francam:iente r evoluciona·rias. 

O 'Sr. Zéca Netto tinha vind o ao Rio de J a:nek,o, dizem uns, .para J1n· 
pressionar ICO·m a sua por·esença no r econhecimento · de 'POde res, e, segundo 
O'lltros, unicwmente em via.gera de recreio. 

O que 11wsitivwmente •não é verdade é que Zéca 'Netto estivesse emigrailo, 
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quando a inda nem se .falllava na hy.pothese .de uma nO<Va ·revolução no Rio 
Grande do Sul. 

AppeUo .para o caracter dcY •representante opposlcioni'sta. Emigrado :l.éca 
Netto! 

O .SR. ARTHUR !CAETANO: Nas vesrp;eiras da re1V.olução Hbertadm·a., aieste 
segundo movimento, elle estava na fronteira do Uruguay, ao lado de Assis 
Brasil. E'sta é a declaração que raço. 

o SR. LINDOLPHO, COLLOR: - o Sr . Zéca Netto, como a JCamara ive, n1l11Ctt 
esteve emigrado; mas para fa:zeir a vontade a S. Ex. demos de ·barato qui, 
estivesse. Nesta hyipothese, seriam tres ois emigraidos: Assis Brasil, Honorio 
Lemos e Zéca NeUo·. Mas, o que •S. Ex. affirmou, com aquella coragem 
que since·ra mente adm.iro·, é que se achavam emigrado·s todos os Ohf:ffias du 
movimento libertador. Está no discurso de S. Ex. "Toc10s" não ·são um. 

O SR. ARTHUR !CAETANO: - Reifiro--!111Je a todo.s quamtos estão agorn. á frente 
do movimento. 

O SR · LINDOLPHo CoLLoR: - A palavra foi feita para expre'ssar o ·pen8a-
mento e desde .que V. Ex. <iiz qu'3 estavam todns emigrados, não <pódem se·r 
apenar.s tres. 

O •SR. ARTHUR CAETANO: - Permitta-me que expqique todo.s esi;es a que 
me referi, são os ·que ·estão ill frente do movimento Tevolucionartv. - Ass18 
Bra'sil, HO'lwrio Lemos, Zéca Netto, /I'lheodoro de ~enezes ... 

O SR. LINDOLPHo Cor,LoR: - Guarde-se .o representante op.po.sicionista de 
insistir nos ap:u.tes , que cada vez o enterram mais. Cito um exemplo ter-
minante: Leonel Rocha, amigo de S. Ex., não esta.va emtgrado. 

O SR. ARTHUR CAETANO: - Mas e.sta.va na frorute.f.ra de S1anta C!atharina.! 
O SR. LINDOLPHo tCoLLoR: - Preste a OunaJra attenção: quanto mais o 

representante oppos1cionista me aparteia, mai's se d emonstra, á plena evl-
dencia, que 1S . .Ex . carregou a mão na aJfj'irm·ativa de que toà-Os os c·hef(;õ 
revolucfonarios estavarr. emigrados! 

Cini.io-me á declaração categoTica do discurso de S. Ex., por ·S. Ell. 
revisto. 

o SR. ARTHUR CAETANO: - Já dei a e:x;p!1cação ... 
o SR. LINDOLPHO CoLLOR: - Mas a e.xplicaç,ão de V. Ex. prova justa-

mente o contrario do ·q1ue V . ®x . affirmar. 
Não v ale mais a iPena l.nslstir 'sohre este ·ponto. iPasso adeanté. 
Diz ainda S. Ex.: 

" ... algun.s chefes e.scapamdio .com dtffi.culdade ao as'salto in::.mi-
nente." 

O SR. ARTHUR 'ÜABTANo: - .Está aihi! o roso do General Hona.rio Len1os . 
O SR. LrNDo·LPHo IOoLIJOR: - Recaipitu.Jarei. V. E x. diz q•ue estavam todos 

emigrados ... 
O SR. ARTHUR rC"AI!l'l'ANo: - V. Ex. insiste em uma cousa que já. e~prl!Q.ueI 

com a maoT lealdade .e clareza. 
O SR. LINDOLPHo CoLLon: - ... e que "aJgun's ", mas de um, portanto. 

haviam esc31pado-, ·Com dilliculdade, ao assa.J.to ímminente . 
O SR. AATHUR CAETANO: - Disse dos que estáo á. !rente do movimento. 
o SR. LINDOLPHO COLLOR: - Os "alguns" SÓ podiam ser os Srs. Assis 

Brasil e Ho.norio L emo's. 
Vou ler, .sr. Presidente, <para .re·sponder a essa 1grllive incursão, na ve·rdade, 

o trecho de uma entrevista dada p elo Sr. Assis BrasiJ. ao <redac.tor d'O Impar-
cial, f.oà•ha que se publicá. em Mon:tevidéo, e n a qual foi f'ei.ta a seguinte per-
guuta: 

"·Então o doutor não eslf:á 01qui em pé de guerra? Todo o Uru· 
g ua y ass!.m o crê. " 
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Responde o 1Sr. .A:ssis Bras!l: 
"Nada, a;bsolutamente. Emigrei do Bra;sil, porque inim·lgo, como 

.sou, do Bresidente, e como a revolução . poderia estender-se ao Rio 
Grande . .. " 

Freste attenção a Camara: ainda não se tinha certeza de que o muvi. 
reento se e&tenderia até ao Rio Grande do Sul, e só dentro desta 1hY!POthese ê 
que o Sr. A:ssis Bra!sil acharia que tinha alguma cousa a recaiar. 

'Prosegue S . Ex. 
" .. . os meus amigos me aconselnaivam que me pu:wsso 

Foi assim que, p01r suspeitas dos meus amlgo·s 
e por tem.er que, ao tempo 

Por conseguinte, não J:J.a imminencia de assalta. 
" ... a ccommettesse os homens do Partido Libertador, abanllon,,, 

·minha caisa, deixando ~á os meus j'i.Lho's maiores, que dirigem o traba-
U.ho no meu estabelecimento rural. Vim para aqui com a minha se-
nhora e minhas :filhas, res tou aqui muito bem. Faltem-me 'Commo-
didad.es ... " 

E' o eterno sonlho dle ·S. Ex. ! 
.1 

o ·SR. WENOl!lSLÁO EscoBAR: - Dellle s ô? .. • 
" ... mas t eremos tempos melhores e .naa.a se;: o.bterr. sem l'!acr1-

lficio. A gente aqui é mui.to :boa e tenho muitG~ amig.D~. 'l'odos me 
dmnonstiraram que sou um hos.pede grafo." 

Esse trecho mostra , sem possibilidade de discmssão, que o Sr. Assis Bra-
si.l nãD escapou, c?m difficulda.de, a nenhum assalto immineme. S. E x . Qs-
tava apenas receioso de ·que, si a revo1lução &e estendes·se ao Itio G1-anc1e do 
Sul. S. Ex. fosse ·pr~so, -po,riq ue, evidentemenlte, seria connivente 1cDm ella, 
como os !factos s~i encarregar.aro de dielnonstrar. Foi a 1ra'.l:ão pryr que o 
Sr . .AJssis Brasil, iim tempo, se poz a salvo na 'RepubUca do Urug.uay. 

Ainda ruhi, ·p oo1tan.to, o representante OI~posiclonista carregou a mão . 
!Sr . .Presidente, quanto a Hono,rio Lemos, - e peço, n estle ·particular, 

attenção do '.ln€U honrado collega, que me distingue ·OOITI a ~Ua •Cor tezla, O 
isr . Deputado BaiRtista Luzardo, - quanto a Honorio Lemos, que <'mtava no 
munici'pio de São Gabriell, si :não me engano, hoU've uma .queixa ao Presidente 
do Estado dB .que elie 1c•U seus aimigos estivesoom sendo victirrnas de perseguições 
po.Jitica!s. Irr..inediatamente, o Dr. Borges de Medeiro,s de~tacou para aquella 
municipio um su·q-ahefe de policia, JJara averiguar do qll.(:; se tratava; e, 
segunde telegramma •pelo Presidente do Esta.do expedido a um membro do 
Governo Federa l, facto era que Honorio L emos, inquirido - como ouvidos tam· 
'bem fo.r.am rumigo$ do revolucionarto - :não articulou, ·quanto a perseguições, 
nenhum caso concreto . O que havia eram pequenas nugas de caracter pessoal, 
muito 1naturaes depois de = luta affilada, como essa que se acabava da 
se tra-ve.r no Rio Grande. M.as, perseguiç~ syistematicas, perigos de assalto 
imminente ,__ appeHo para o Sr. B apU.sta Luzairdo - tudo isso não passa ae 
fanta\sia. 

o SR. ARTHUf! CAETANO: Como não?! Ainda hont·em H aaul o telc-
gramma do cwn'.Il).andante da iP...eg!ão . 

O SR. BAPTISTA LUZAIIDO: - O :nobre orador Invocou meu nome como tos· 
temunha. Vou di;zer o que 8€• passou em irelação ao caso do munlciplo de 
S . Gabriel. 

O SR. LrNDOLPHO Cor.L<)R: - Ouvirei V. Ex. com muLto prazer; mas per· 
n:.ittiriá. que termdJre o que vou di'.Z!er coni referencia a Hon0<rio Lemos. 

Não obstante p empenho do governo· do Estado em garantir-lhe a pessoa, 
JPouco depoii!\, Honorio Lemos se fez de viagem !]'.lrura o Uruguay, e constava 
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no Rio Gra11de, como aqui, que is . S. estava alli alliciando giente e preparando 
os prodromo's da incursão armada no LE!.io Grande d-0 Sm. 

J?ara demonstrar mai.s uma vez, a sua •3bsoluta co•r .recção em todos -0's 
tramites desse caso o preclairo Presidente do Rio Grande do •Sul fez com 
que o ,c'hefe die PoUcia se dirigisse err.. telegramma a Honorio Lemos, convi.~ 

dando-o a rtloo-res'sar ao IDstado e promp•tificando.--se a Jar-Ihé ampias garantias, 
inclusive um dest,a,camento p-0.Jicial, que o acomjpanha.sse desde a frontelrll. 
no BrasH até a sua residencia. 

Quaooquer quie sejam as desco•rdanclas que fümtro de se10 undos cse lervan-
ta.rem entre mim e o meu prezado cohlega, Sr . Bapti:sta Luzardo, o que fica 
patente é que -0 Sr. Honrn·io Lemos .não 3Jbandic•n.ou o "Estado do Rio Grande 
do :Sul, e.sicaipando com difficu l.dades a um assalto :immiin.ente ", c onforme 
attribuiu o S.r . Art!hur Caletano. 

Estou prorn.pt-0 a ouvir ago·ra o aparte do n obre Deputa-do. 
O Sn. BAPTISTA CLuzARDo: - Respondo a V. Ex., co·rr: referencia ao caso 

de S. Gaibrie'J, da .seguinte m a neira: deu-se aquelle conf!icto, em que foi. 
segunda vez, furido o Sr. Torel!i, rlirector do jornal opposicionista 1ocal. 

ro ·sn. LlNDOLPHo CoLr,oR: - Não era uma questão política, mas pes•soal. 
o SR. BAPTISTA LUZARDO: - Chegarei lá. 
O S.r . Ho~mrfo L em<J,s teliegraphou ·ao Pil'esidente do Est•3do, communi-

cando o facto e pedindo !Providencias. O Sr . BQ(rges de Medeiros mandou 
a S. Ga'briel o sub-chefe de Policia averig-uar do que se pass ava e entendet'-
se direCltamente com o Sr. Honorio Lemos, sobre os :facto's por elle articu1ados . 
.AiJlUl'0'1.l -Se ·que o caso a que fazia anursão o .Sr. Hono·rio Lemos e ra uma 
questão pessoa l entre o Sr. Torelli e o repl'esentante ... 

O SR. LrNDOLPHo C'oLLoR: - Vejo •que não me enganei, aip.peJ.lando Pllre. a 
honra de V. Ex. O depoimento de V. Ex. é muito nobre. 

O SR. BAPTISTA LuzARDO: - Coistu mo dizer a verdade á Can:ara, (• nisto 
timbr.:> . 

0 SR . LINDOLPHO •CIOL'JOR: A Camara hab!tuc.u-se j .il, o, fazer ;iu3tfc'l ·a 
V. Ex. (Apoiaàos). 

Ü SR. BAPTi:STA LUZ'AR:oO: O facto q·ue V. Ex. referiu é a expressão 
t•cx t1li•: do q·ua estou dizendo . 

Apurado e iacto, veriticou o s11l1-che1'e dn Policia que não ise itratavtt, do 
que~•iío politica, e sim pessoal, chegando mesmc os cont-;i ndores a vias de 
facto . 

Quanto á segunaa 1pa-rte, é verdaae?ra. 
O SR. LINDOLPHO CoLLOR: - V. Ex. ha de permittir um contra-aparti. . 

Não era, por conseguinte, exaoto que por eesa. occa:sião o Sr. Hnnorio Lemos 
estivesse em imminente perigo de ser assaltado . 

O SR. BAPTISTA LuzARDO : - Agora, com relação á sahida do Sr. Hono·rlt> 
Lemos da m unicípio de S. Gaibriel, tjiiu-s•e justamente um rr.ez <lepnl,; rtu,, 
a:contecimentos; e devo informar á Camara que o facto de ter sa bic'lo ilo 
CRio Grande é verdadeir.o, foi precipitad.o e foi o humilde a par.tista quem lhe 
mandou de Uruguayana, um portador, a umã hora da madrugada, dando ª"' 
novas que vou communicar á Cama!'9 . Tratava-se de um amigo, era m eu dever, 
não podia deixar de procedel assim 

Foi Jogo depois que o gener3Jl Andrade Neves dirigl'l.l an general Honnrlo 
Lemos· aquelle telegramma, lido aqui ha poucos dias pelo mP.u comnanh<'lro 
àe bancada, Sr. Arthur Caetano. O telegra,mma foi motivado pelo seguint'il: o 
general Honorlo Lemos telegraphftra. ao general Andrade Neves. pe<lindo Jl'I'O-
videncias paz:a que cessaS'se•m as vlolencias que e.Rtavam ,.endo Pratlnail>t.~. 

não só em 1S. Gabriel, corr.o em outras loüalldade, como, pnr exemµlo, o t~r-
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ceamento da saJhida do Libertador, de Pelo tas, a 1pnsao do Sr. Arnaldo Mello, 
direc>tor do Correio da Serra e a prisão do Sr. J'lili•o Ruas, directoc do jornal 
.opposicionista de Alegretie. Peço a attenção da Ce.,mara para a resposta do 
general Andrade Neves, res!Pollta deante da qual outra cousa não competiu 
:fa:rer ao general Honorio Lemo.s. O co-mmandante da região - lastimo não 
ter a,qui o despacho para reproduzil-o t extuaàmente - responde'l.l neste~ 

.termos: 
o SR. FRANCISCO PEJIXOTO . - A Camar:,., já. () conhect> muiic. bem, 
O SR. BAPTLSTA LU ZARDO: - Diz o nobre representan.te de M:.nas Gera~! 

que a Camai'-a já o COJl•hece muito b€1m, m as vou r epetil-o., para qu e f.que bem 
avivado na memoria do's illustres collegas, =spe~hJ mente n::>. m emoria de S. Ex. 

E -m sua res.posta, d eclara va o com.manfü11'te da r-igJ ;; .1 uuus ou nieuuH: 
"O Sr . Presidente do Estado tem autoriza;;ãc, do Sr. Presiden t 03 da R-€lpU· 
b.lica, para prender 11. querr: julgar co-n-v e nic-1H<-. Nestas <'ond1•;0Ees, nacta pu~so 
l3zer e.".rt favur do.'> vofisos amigo's .Arnaldo .i'<I· ' '· o e Julio R•1.i., " 

O -SR. PRESIDENTE: - Quem tem a a palavra é o •Sr . Lindo·lpho Co.llor. 
O SR . BAPTISTA LuzARno: - Si interrompi o nobre ora dor, '.foi a convt!e do 

S. Ex., que me diri.giu um appello·,ao qual não podia deixar de r esponder. 
O SR. I~rNDOLPHo C oLLOR: - Agradeço, penhorado, a longa expHcaoãú que 

meu no-!J.re .collegu Sr. Baptista Luzardo a:ca;ba de prestar A Camani.. 
O que fica de manilfesto é o seguinte: que o Sr. Honorio Lemos só cO· 

meçou a correr o risco de ser preso no Rio Grande do Sul, quando já havia 
indicios flagrantis'sirr.os de sua connivencia com o movimento militar; e o que 
fica de m anifesto ainda ·é que a ordem de prisão, si existia, não emarnwa do 
Governo do ESltadq e sim do Goverino Federal. 

A primeira par~e· da ex!)licação de S. Ex. confirma, 1JOT conseguinte, ln-
teiramen te, que a Lazão estava -com.migo e não .com o 1Sr. Arthur Oae~arw. 

o SR. ARTHUR IÇAETANO: - Corr:o não?! o que declarei foi que() Sr. HD· 
uorio Lemos saJhiu precipitadamente do Rio Grande, 

O SR. LINDOLPJIO CoLLon: ·· .. Wstâ &.qu! ·°' qu1> V. :flll. •li;iclarou, •ou r•· 
petlr, mais uma Yl!Z: " ... que todos os chefes do movime nto e'stavaII! emi-
grados ... 

ô SR· ARTHUR ÇAETANo: - Todo.s os que estavam á f.rente do movimemu. 
'O SR. LINDOLP~<> C.'<l·LLOR: - .. . alguns escap·aILdo ... com dif·fi.ouldade a 

assalto imminetine . . . " "Alguns", quer dizer rna,is de um. 
o SR. ARTHUR CAETANO: - I sso é sophtsma. 
O SR . LINDOLPHO CoLLoR: - Que " a lguns" seja mais de u.m é sophlsma? 

Ora, ·vassemos adea.nte. Jlá derr..o-nstrei que o Sr. Assis Bras il, de accordo com 
as 'suas -proprlas \iecla;rações, absolutamente n ão- s·ahiu perseguido do Rio 
Grande do Sul . E;sse "alguns", por con seguinte, sõ podia referir-se no 
Sr. Honorio Lemo13, e 1iste n ão soffre:u nenhuma perseguição da .policia do 
Rio Grande do Sul, por ordem do Sr. Borges de· Medeiros. Isto é, o que eu 
queria demonstrar, e, a~ iás, jti, elst:Jã. de,monstra.do perante a Camara. 

O 'SR. DoMINaqs MASCAREJNHAS: - Fi'cou per:feli-tame nte claro. 
O SR. L INDOLPHo CoLIJoR: - O ,sr. Homori.o Lemo,s só -começou a correr 

o r isco de ,ser pres>o, quando havia infücios positivos da s ue.. conco·rdanc1a com 
1() rr:<OIVime<nto militar estalruio em S. Paulo , e as o.rdens para su a pri são, si 
existiam, não prorr.a n a'Vam do governo do Est11do e sim do Governo F ederal. 
E nada maLs preci~ dizer .sobre e. ass umpw. 

O SR. ARTHUR CAETANO: - V. EJx. n ã o igno.ra o cas·o dos jor1I1ali stas Ar-
naklo Mello e Juljo Ruas que, pre'sos e embarcados pa;ra esta Caipitn.l, o 

·Sr. MiniSltro da Jpstiça maindo'l.l a,qui ipõl~o immooiatamen-te em liberdade, 
achando que e lles estavam 'sendo vLCtima.s de uma· perseguição po·r parte da.s 
au t o.ridades do E stado. 
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O iSR. LINIDDLPHo CoLLoR: - Esrta é cmtra questão, Inteiramente dif:fe· 
•rente, e si nella entrasse, de.talharia a V. Ex. e á Camara, que, que•m tcmL' U 
a ini~iativa da sdltura desses tres reclusos, conforme elles mesmo dsc.lararam, 
f<>i precisamente a minha bancada. Mas, iSr. Presidente, isso é outra q :l e.s tã.o. 
O t empo ê breve e eu ainda tenlho a lgumas outras CÜIIls1der!Lçõe:; 'L fa?.er 

O SR . BAPTISTA LuzARDo: - V. Ex . me permlttJirá um aparte. Com refe-
rencia a esta. aifffirn:lação de V. Ex. de que J'oi a 'bMJJcada que V. Elx . 1an<to 
illustra .... 

o .SR. LINDOLPHO CoLLOR: - Obrigado a y Ex. 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: ~ .. . quem tomou a iniciativa da defe.sa ... 
o SR. LINDOLPHO ·COLLOR: - Si V. Ex . quizer, não fa rei QU~Jtão de dizer 

que tomasse a iniciativa; em todo caso co1laboroiu proficientemente na. soltura 
desse.~ prisioneiros. · 

Coubesse o·u ;não á min'h~ bancada tal iniciativa, o fach é que eJ.J.a t omou 
parte saliente e talvez decisiva em pôr em liberdade esses jorn;aiista.s. 

o SR . BAPTIS~'A LUZARDO: - Com relação á expressão d e ' Í 8 ll1'l, (Jtl(' V. Ex . 
emprega, tenho as minha s duvidas, si é que a ·palavra do Sr. Ministro da 
Justiça, que ainda está em exercicio, merece fé. 

UM SR. DEPUTADO: - Merece multa. 
O :SR. LINDOLPHO rCo-LIJOO: - ,sr. Presidente, de observação que já não é breve 

e de experi-encia propria, que twmbem já vem de vario.s a.nnos conse cutivas, 
.tenho me acostumado a ve-r que, salvante raras e honro·sas exr. ?PCões, os 
nossos a dversarios no Ri.o Grande do Sul nem se-mpre es ~oUlem entre o's 
meios que se !Jhes <>d'·fereceni, para nos dar ·con:·bate :politico. E s te discurso 
crua estou proferindo 1perante a C'ama.ra , em resposta á oração· a,iaixonada de 
um ad:versario me·u, é, si me mão engano, uma co1nfirim.ação p!Jena do que aicaibo 
de dizer . 

. Mais, Sr. P:r€19~dente, como levar isso a maJ, si gente desse proprio partido, 
na ancia da mystificação, ·não se ipeja avé de vio-lar ass.i~naturas de seus 
arr.igos, de seus pro-a:t-ornens - minha decl.aJraçãio é grave e passo imme.dia.ta-
mente á sua co.rnprorvação . 

O SR. ARTHUR CAEJTANo: - ID' ne·cessaria e inadiavel. 
o ·SR· LINDOLPRO COLLOR: - V. Ex. vae ouvir. Po-r occas:lão da adihesão 

dos chama dos Ji.bartadores do Rio Grande do Sul á mashorca mfütar, estalada 
em •S. Paulo, o seu signal extensirvo foi o manifesto 1publicado na cidade de 
S. Barja, e irnpre!sso, ta.m·bem abusivamente, no orgão republicano daiquelie 
n:runioipio, "O Uriuguay" . Tive :nais rniruhais mãos um e:x;emplrur desse jo·rnal. 
Agora, assu.mirndo intedra res ponsabilidade da fide lidade da transcripção, va-
lho-me de um numero da Federação, onde esse mani.festo foi reproduzido. As-
sígnaan-no os seguri:ntes T>evoluciona.rios: .Lsidono Dias LotPes, Honorio Lemos, 
Zéca N.eitto, OJylllltho Mesquita, ThJi.P1Pe PortJíiruho, Bernardo Pafülha. e 1*onel 
Rocha. Entretanto, a assigna-tur.';I. de !Felip<pe Po-rtin•ho foi falsifkada nef3se 
mami!l'esto . . . 

O SR. IPJRES DO RIO : - El João F'rancisco não figura? 
O SR. LINDOLPHo .CoLLOR : - Não-. E a p.rova dessa falsi!l'i!cação eu a te-

·irho neste telegramma, do pro,prio !Sr. Felip;pe Por.tin'ho, enviado ao Sr. Ma-
ciel Junior. 

"De Hubairão (Santa Qatharima) - LI mia.ndfeisto r e volucionarias 
sul inc.Jusão meu nome sem minha autorização. Continuo firme atti-
t ude, co,nhooid·a meu ·a.m-i.go. :Sigo La;ges , kbraços. - Felippe Por-
tinho." 

O SR. ARTHUR C'Ali1l'ANO: - El como é que V. •Ex. que<r r esponsabilizar o 
nosso partido por esse incidente? 
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O SR. LINDOLPHO CoLLoR: -· Foi um facto que se deu no seio do partidC1 
de V. Ex. 

o SR . ARTHUR CAETANO: - Do meu partid·O. não! Protesto! 
iQ SR. LINDOLPHo CoLLOR: - O Sr. Portinho não faz pairte do ·partido de 

V . Ex . ? 
O SR. ARTHUR CAETANO: - Digo mais á IC:an1ara: nenhum dos generaes 

estava pr esente. V . E;x. tenha a bondade de me ouvir. Podemos tambem res-
ponsabili'l!l.!' o partido de V . E;x. pe1o rtelegramrr.a do v1scJ•1do de Pek.tas, 
onde foi falsi.ficada a assignatuTa daquelle riograndense, pedindo a deporta-
ção de ;Silveira Mairtins. 

E'3se é que é documento histo·rico., 
O SR. LINDOLPHO CoLLOR: - Sr. Presidente, é veso antigo esse do repre-

semtamte oppo~'.icionista, d.e, seimpre que se vê em diffiicukla/12 .> n a politica da 
hora actual, appellar pa'I'a o passado. E ssas questões j{L :foram liquidadas 
IJ€los nossos -ma.iores, e não seremos nós, ag-01·a, qu e veniharno's resolver nova-
mente eses faotos !l>ntigos, que já estão resolvidos . Fiquemos no pre'sente, 
onde mui.to ha para discutir 

O SR. ARTHUR CAElTANO: - E' a qu estão das cartas fals!l>s de Oldemar 
Lacerda? 

\Ü ·SR. LINDOLPHO COLLOR: - Acalme -se V . Ex . e me ·responda. : foi ou 
não foi i·rucluido abusivamente o nome do Sr . Felippe Portinho entre as ass1-
gn!l>tW!'as desse rea nifesto? Resvonda - sim, ou não. 

O SR . ARTHUR CfA=ANo: - V. Ex . não pôde attribuir ao meu partido a 
responsabiUda de des;;e !l>Cto, desse manifusf.o, publicado em S. Borja, ondo 
não estava presente nenhum dos generae's re\"Olucionarios. 

O SR. LINDOLPHo CoLLoR: - Sr. Presidente, semanas e semanas passaram 
sem que n enhum do13 nomes inoluidos nessa proclamação l evanta's•se o menor 
protesto. 

o SR · Wl!lNCESLÁ-0 ESCOBAR: - V . Ex. não pôde responsabilizar o partido 
po'l' esse aioto. 

O SR. LINDOLPHQ CoLLOR: - IDu já disse que são cousais de gente do par-
tido de VV. EEx. e não de VV . lDEx. pe'ssoalmente, mesmo 1porque VV. EEx., 
Deputa.dos federaes, não estava m E.'l'r. S. Borja, por essa occasião. 'Refiro-me 
a .pessoas do vartid9 de VV. EEx .. que não he-sitam em lançar mão desses 
:condemnaveis ·pro•ce:,ssds, que che,gam a S·ô~ iucrive-is. 

O SR. ARTHUR CAETANO: - Mas não estava .PTesente, nessa occasião, ne-
nhum dos nossos correligionaori.os. 

O -SR. LINDOLPHO OOLLoR: - Então, com certeza, fomos nós que 1n·c1u1-
a:r_os <> il10me do Sr. Felip,pe Portinho., entre .os que assignara.m <> m ani festo . 
V. Ex, ;não quer clh,ega.r a essa conclusão? 

E stá agora acontecendo justamente o que succe deu, ha dias, com a res· 
po.sta fu lmina nte do iJ.lustre D eputad-0 por São P aul.o, o S-r _ Julio P restes, 
d!l>da ao ·representante opposicionista do re•eu Estado. 

O Sr. Axthur C\;Let ano diz primeiro que silm, d epois , qlle não; e a Ce.mara 
n ão fi.ca sabendo o qu e S. Ex . diz! 

O SR. ARTHUR •CAETANO: - E'stá no meu discurso de resposta_ 
O SR . . LIND'OLPH<> CoLLoR: - Por esse discurso, V. Ex. não respondeu cou-

sa alguma . 
·O SR. ARTHUR CAElTANO: - Na opinião de V. Ex . '° SR . LINDOLPH·O COLLOR: - Na minha o.plnião e na da Camara. 
o SR ARTHUR iCljlllTANO: - :Si ella for pareia,! como V. ·EX. 
O SR· LINDoLPHp COLLOR: - A .parcialidade da Gam ara é a d a verdade e da 

justiça. 
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,Sr. !Presidente, o aparte dado ha pouco pelo representante da O·pposição 
riogra•ndense mo'stra, de á'ôrma altamente pittoresca, ·O pendor que S. Ex. 
tem por escavações histo•ricas . Em uma hora essencialrr:ente dynamica, ,como 
es ta que estamos atrarvessando é S. Ex. na minha opinião, e sem llhe querer 
fazer agg1·<1,v;o pessoal, de wma dJ.S[llicencia .que ohega a tocar as ralas da 
ridicu1Jo. Deixà.r de dis.C1Utir co4sas prese1ntes, ,casos actuaes, que condizem 
immediaJta:me'Ilte com a á'elicidade e o futuro da Patria, ·para fazer devaneios 

:Pelo ~assado, para rerr:o.r~ta.r a decennios, ohega a ser fü'ancamenrte nisivel. 
O SR. ARTHUR CAl!lTANo·: - Refeiri-me tambem ás cartas falsas de Oldemar 

Lacerda, que é um facto de hontem. 
O SR. PREJSIDElNTE: - AdviTlto· n.ÇJ mad.or q1ue está finda a hora do exp,e· 

diente . 
O SR. LINDOLPH-0 CklLLOR: - Vou terminar, Sr. Presidente, dizendo que 

a impressão que S. Ex. me dá é a de um homem que, munido de pás e 
enxadas ·ica.!'IComidas pela acção do tempo se co.Jlooou •á margem do Ama. 
zonas paira cavar urr" •sulco que fizesse com que o ma,gestoso rio, ao em vez 
de •continuar a sua marcha traba.1hosa para o. oceano, ref1'uisse as suas ori-
g·ens, nos contrarfortes andino,s. iv.Ias •S . cE:x. pôde estar certo de q uB, com 
essas piüore'sca;s escavaç.ões histortcas, tanto do seu 1pendor, não rect!ficará 
o curso da hist()Jl'ia patrfa, na ,iual estamos esCl"evendo agora mais um im-
pressionainte capituJo em ded'esa da Republica e da ordem! (M'Ulito bem; m.uito 
bem. O orador é vivamente cumpr,lmentaão). 

SP..SSÃO DEJ 27 DE D1DZEMBRO 

O Sr. Wenceslau Escobar (vara uma explicação pessrial) : - Pedi a pa-
lavra, Sr . Presidente. para rebater uns conceitos injustos e pejoTativos ernit-
tidos pelo nobre Deputado Sr. J·ni-io Prestes, quando falou contestando m eu 
collega de bancada. Sr . Arthur Caetano, creio que flla sessão de 20 do co!I'rente. 

E ' agora a primeira occasião .que tenho para II'evidar e stes conceitos. 
Para que .não se -diga que estou fantasiando conceitos pejorativos, que os 

estou inventando, vou '1er o ,topico do discurso pronunciado po,r S . Ex., onde 
se e:noontram estes conceitos: .(Lê) 

".PaTece-me, nã0 o affirmo, porque nã0 estive aqui, que dias an-
t es, .quando nesta Camara se dis cutiam factos attinentes á revolução 
do Rio Grande do sui, affirmava-se .que a lguns revoJtosos rio-gra,n-
<lenses haviam recebid0< grossa quantia do Thesouro Na:cional e ha .. 
viam trahido o ,compromisso assumido. 

Naturalmente foi por equivoco que o nobre Deputado AdoJpho 
Ber.gamini empareLhou aos revolucio:na rio,s rio-grandenses ou com 
elles c'onfundiu os patriotas reunidos em Itapetininga, para defesa jl.a 
ordem e da J.egalidade. 

O SR. ARTHUR C'.AETANO: - Faz referencia a um fac to que igno.ro 
completamente. 

O SR. JtrLIO PREJS'l'EJS : - Não pôde ig.norar por que o Deputado 
Sr . Maciel Junior escreveu uma carta a este r espei,to, que o Sr. 
Adoasto de Godoy publicou no O Paiz. 

Devo, portanto, affirmo a V. Ex., saber qualquer cousa relaiti-
vamente a este ' caso. 

O SR. WENCEJSLÁO EscoBA.R: - Orefo que a verdade no que V. Ex. 
disse com relação a alguns revolucionarios é que receberam do 'Mi-
nisterio da Guerra oitenta contos, mas não grossa quantia, 
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O SR. Juuo PREISTEJS: - ·Por isto, disse eu, que o senhor Adolpho 
Bergamini qu.iz confundir os patriotas de Itapetininga com os rlo-
g.randenses que receberam dinheiro do Ministerio da Guerra". 

Como vê a Cam·ara, estes tres ,períodos do di&cUTso do nobre Deputado por 
S. !Paulo erucerram aleives ·alta.ruente -O<ffensivos ao caa:aioter dos ·revoltosoo 
rio-grandenses e aggravaidos ainda •Ootm a cobertura do "parece-me ", que 
deixa sempre pairar duvidas sobre a reputação daquellea a. quem são dirigida.~ 
as allusões, oomo .tendo elles p·rat>cado actos infam.antes. 

Eu ouvi, Sr. Presidente, o discurso. do <Sr. Deputado Adolpho Bergamini 
em torno do requerimento apresentado por S. Ex. pedindo informações sobre 
pagamentos que o Governo havia m,andado fazer em avisos r~serrvados, e não 
notei nenhuma referencia aleivosa daqueHe Deputado a revoltosos r!o-gran-
denses. Nâ.() vi que elle dissesse que rio-grandenses revoltosos "tivessem re-
cebido grossas quantias do Thesouro Nacional" e muito menos que que "ti-
vessem trahido compormissos assuni.idos" . 

Posso, portanto, aittribuirr essa imputaçãQ do Deputado Julio Prestes, em-
bora sob a fórma .de "par.ece-me", a uma exaltação de momento, de um ora-
dor apaixona.do :na defosa de seus no.brea patr.icios de Itapetininga. 

O Sn. PIRES Do RIO: - O µJr . Julio <Prestes, em virtude de uma noticia a 
respeita da quantia de oitenta ,contos, rrecebida pelos revoltosos, que elle qua-
lificou de patriotas do Rio Grande, parece que teve a impressão- de -que houve-
ra uma confusão da parte. do deputado a que se .referiu. 

O SR. WENCEJSLAo EscoBAR: - Estou a.penas dizendo que o' Sr. Deputado 
Ãô.olpho Bergam!ni

1 
'Ilâo fa lOIU absolutamente em "rev.oltosos que ~-eoebessem 

grossas quantias do Thesouro" e muito menos "trahido compromissos" por 
v•entura assumidos , 

Não sei de onCiie desetI1cavou estas affirmações, que não foram feitas aqui 
na Camara, o nobre Deputado <paulista, unicamente pe1a paixão, pelo ardor 
em que esta'Va em disputa com o nobre collega Sr. Arithur Caetano, para de· 
fender seus patric!os os patriotas de Itapetininga, em .São PaulOI. 

O :SR. PIRES Do Rio: - Estou certo de que o meu companheiro de bancada 
explica1,á perfeitarqente o- 1facto . Foi a leitura de jormal que me mostrou e 
on.de vinha allusão a quantia de 80 cQ111tos, recebida pela gente do Rio Grande . 

O SR. A.zElVEDo LIMA: - Quem forneceu a quantia? 
o SR. PIRES DO RIO: - o Thesouro Nacional. 
O SR. AzEVEDo :LIMA: - Notadarnente por ordem do Sr. Arthur Ber.na rdeB. 
O SR. PIRES DQ Rm: - Estou cert0 -que o Sr. Julio, Pr·estes nã;o fez ne-

·r.huma critica; qujz expltcar a confusão do Deputado que falava . 
O SR. WElNCEJSl'Ao EscoBAR: - Perfeitamente, mas ficando consignado no 

füscurso essas asseveTações, passarão á poste.rida.de como infam.amtes para o 
caraicter dos revoltosos do. Rio Gramde do :Stul. Faço ~ustiça ao Sr. Deputado 
JuJio Prestes - talvez apanhasse essas cousas :no aJr. 

o SR. PIRES DO ·RIO: - H Qmve conifusão; não paixão. 
O SR. WENCElSf-Ao ES'CoBAR: - E ·Bem verificar a v.erdaide, fez a referen· 

eia levianamente , ,oontra a reputação de homens .que não• mereciam ser tidos 
nessa conta. 

O SR. PIRES oq Rro: - Peço lLoenç.a para insistir; o Sr. Deputado Ju!lô 
Prestes não .q uiz offender; quiz explicar a accusação dQ< . Sr. !Deputado Arthur 
Caetano dizendo: "V. Ex., labora ·em equivoco quando compara os r evoltosos 
de ,São Paulo aos qo Rio Grande". 

O SR. WENcins~>Ao EscoBAR: - O meu feitio moral não endossa faJCtos que 
possam desdourar a r eputação de m eus .semelhantes, que possam 1IJJfamar a 
~ma honra, sem qu13 eu tenha de.ilos ·COmprobatorioe e decisivos de taes factos. 
S. Ex., por e:x;emillo·, paireoe que não ~ê pela mesma cartilha. 
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O SR. PIRES Do RIO: - O Sr. Deputado Julio Prestes referiu-se a nmícia 
officiaJ apparecida em jornal que tive em mãos . 

O SR. WENCESLÁo EsCoBAR: - Noticia official não podia haver. 
O SR. PIRES Do RIO: - Rectifico: noticia. impiressa, ·de .que ·os patriotas do 

Rio Gramde receber3Jm de um Ministsrio a quantia de oitenta contos. Estou 
dando a informação sem muita segurança. 

O SR. WENCEsLAo ESCOBAR: - Tenho dados para demom.strar a V. Ex. o 
que venho af!l'kmando. 

Realmente, a lguns dos ex-revoltosos do Rio Grarui& do Sul, receberam, 
não grossa ·quantia como disse o nobre Deputado, paulista, nem tão pouco 
contr.airam compromisso, mas algum dinhei!ro. O Governo que. diri0ge os des-
tinos do nosso paiz, por intermedi0< do general Azevedo Costa, deu ordem para 
que o general Felippe Portinho, coronel Salustiam.o de Padua e Quim Cesar, 
crganisassem fo.rças afim de combater os revoltosos que estavam de posse 
da cidade de <S. Paul0<. Estes ex-chefes revoltosos, dando .cumprimento á or-
dem irecebida do Governo, re uniram centenares de homens, .não podendo pre-
cisar o seu numero, e os sustentarem durante varios dias, á sua conta. Da· 
vam' de comer a esses homens e, certa mente, de ve stir a al.guns, aLém de sa-
tisfazer em a outras necessidades dos mesmos. Tendo os r evoltosos de S. Paulo 
abandonado a Capital, ·O Governo mandou ·contra-ordem, isto <é, mandou que 
dissolvessem essas força s. .E, e lles cumpriram a O·rdem, dissoJve rairn essas 
forças ·que já ·estavam r eunidas e .que não eram poucas . Como, po.rém, 
eraan homens pobres, ·sobretudo o ge nerlli! Po-rtinho .que na.da possue, tra ta-
ram d e se documentar para reclamar do. Tliesouro Nacional a despeza feita 
com a r euniã.o desses home ns. 

O SR. PIRES Do Rio: - Muito h rnnestamente . 
O SR. WBNCEsLAo EscoBAR: - Esses documentos foram todos visados pelo 

general Azevedo Costa, e o Governo, mediante elles, mandou pagar . E com 
tanta honestidade procederam esses homea1s, .que 0 1;wsso lea<:ler d a maioria, 
Sr. Antonio Carlo.s, cuja pala vra é acatadissima n a. Ca mara, convidou a ir 
ao 'l'h esouro o Sr. Deputado kdolpho B erg.anüni, .para verificar a quantia que 
os revoltosos haviam recel>ido. 

Veja V . Ex., .Sr . Presidente, ·a que consequencia, a que r esultado chegou 
o nobre Deputado Ju~i-o Pre.s t es na exaltação de seu dtscur.so, elevando os pa-
triota s de sua terra. De modo que esses homens i·eceberlliID essa off.ensa que 
s~ pode reflectir em todos os compatriotas .que elles reuniram, para irem com-
bater em favor de S. Paulo, para derramare m s eu sangue em fav0<r de São 
Paulo e, no entanto, soffreram a grave offensa de receber .grossas quantias 
do Thesouro e trahir compromisscis que, nunca assumiram. 

O SR. PIRES DO Rro: - Agora, coaisolido a minha opi.nião. O Sr. D epu-
tado Juli0 Prestes não pretendeu offende r os patriotas d 0, Rio Grande do Sul. 
Explicou o ataque do :Sr. Arthur Caetaino, dlzendo: provavelmente V . Ex. 
se quer re.ferir a quantia que os patriotas do Rio Grande .rece·beram. 

O SR. WENCESL.Áo EscoBAR: - E stá aqui. "Naturalmente, foi p 01r equivo-
co que o nobre Deputado 1Sr. Adolp.ho B ergamini emparelhou os revoluciona· 
rios do Rio Grande ou com elles con.fundiu os patriotas reunidos em Itape-
tininga, para a de!l'esa da ordem e da legal1dade . " 

Estou vendo o nobre esforço do illustre collega em· defesa de seu amigo. 
EJ!e teve, porérr1, um deslise; excedeu-se m seu discurso dizendo que, na-
turalmente, o nobre Deputado senhor Ado.Jpho Beirgamini empareihara os ex-
revoltosos d 0 Rio Grande do <Sou! com os patriotas de Itapetininga. Mesmo 
que emparelhasse esses patriotas com os ex-revoluciona;rios rio-grandenses, 
aquelles nada teriam a pe.rder. Ne sse empare lhamento nã.o sei quem teria a 
lucrar, poirque, por exe mplo, o nobre genera l Portinho pertence a uma familia 
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cujas tradições sã0 as mais honrosas, as mais puras . O seu velho pae tem o 
nome nos Annaes da nossa historia. Já ;na ultima quadra da vida foi para o 
Paraguay defender a n<CJSBa Patria e o seu filho t em sabido honrar as trad!-
ções e tem revelado tal magnanimidade e generosidade nas duas revoltas em 
que tem figurado, que é admirado PO·r gregos e troyanos. !De modo que não 
sei qual pudesse ser -0 desastre que h averia em emparelhar um homem da 
estatura de Portinho, que tem seu nome nos Annaes de nossa historia, com 
os patriotas de Itapetininga, que essa mestra da vida desconhece con;iple-
tamente. 

O SR. PIBES DO Rro: - Estou certo de que o s .r. Julio Prestes subscrevel'á 
tõdos os elogios que V. Ex. faz ao general Portlnho. 

O SR. WElNCESLÃo EScoBAR: - Esta era a defesa que eu queria ·faz.er des-
ses meus nobres patrici-0s. 

O SR. PIRES DO· Rro: ~ Defesa muito merecida. 
O SR. WENCESLA-0 ESCOBAR: - Não sei qual ·a importan.cia que eHes r ece-

beram : uns fallam em 80 contos, out ros em mais ·e outl'os ainda em menos . 
O certo é que elles receberam essa quantia 'Para ser distribuida entre tl'es 
chefes que, d urante alguns dias, mantiwe.ram essas f0irças á s ua custa. 

O .SR . PIRES Do Rro: - Indemnização muito justa. 
O SR. WElNCESLAo EscoBA.R: - Aproveito o ensejo, Sr. Presidente, de me 

encontrar na tribuna, pa ra pro'duzir a defesa daquelles que têm sido implaca-
velmente atacados nesta Casa. O nobre Deputado por .São Paulo Sr . J ulio 
Prestes declarou que -0 programma dos revoltosos de São Paulo consistia em 
assassinar, saquear, r~ubar e fugir. 

O SR. PIRES Do Rrp : - E ·sse foi o facto que se vedf!cou . 
O SR. WENCESLÁO EscoBAR: - Já tenh-0 declarado, Por mais de uma vez 

que não sou militarista. Detesto o Governo da espada. Pens-0, que elle põc1e 
dar glorias ás nações, mas não ha um sõ exemplo de um governo militarista 
ter dado ·liberdade aos povos . 

o SR. PIRES DO Rrp: - Apoiado . 
O SR. WElNCESLA-0 E scoBAR: - Quem folhear as paginas da Historia h,'.1 de 

ver que, nem Napoleãq, nem Frederico·, o Grande, deram, •Com as suas espadas 
liberdade aos povos, mas sõm ente tyrannia. 

Mas .Sr . Prooidente, como sou intransigente amLg0 da justiça, n ão creio 
que esses officiaes do Exercito - porque o movimento foi promovi:do por elles 
- tiv·essem por progr<j.mma roubar, assassinar e matar. 

O SR. PIRES Do R~o: - Não tinham por programma, nem isso seria ad-
missível; mas, o fact 0 .que se verificou foi esse . 

o SR. WElNCESLÁ<Jo ESOOBAR: .____ Ma:s, consta do di'Seurso do nnbre Deputád0 
por S. Paulo, que es,se e ra o programma d-Os revoluciomarios . Tomei nota 
até, ·para que não ho~vesse qualquer falha na minha exposição. E sses moços 
poderiam ter e rrado, como, em m eu conceito, erraram; m.as dahi não se pôde 
comeluir que tivessem por programma a pratica de semelhantes actos, que 
infamam até certos bfl.ndidos, quanto mais a offLciaes do Exercit-0. Devemos 
ponderar que essa ditf amação ref1ecte sol::!re o LEJ:x:ercito, de que eüles fazem 
p arte . 

O .SR. Pml!ls Do R1-0: - Depois dos actos praticados em S. Paulo, nada 
mais ois pôde infa mar , 

O SR. WENCESLA-0 ·Esoo~: - O irev-0•luctonario, Sr. Pres idente, é um ho-
m em que está rfóra da lei. O Governo conta sempre com 0 Thesouro, com 
enormes recursos, os rev-0lucionarios têm que proc.urar elementos para sus-
tentar a luta. Em t odas as r evoluções, elles se apropriam da cousa alheia e 
de .recursos que ·julg~m in<llis,p.eins>aveis &. victom. Si triump h am, pagam; '5i 
não· triumpham 0 prejuizo é iT'l'eparavel, 
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o SR . PrREls Do Rm: - O faJCto é que elles se apropriaram <!os dinheiroe 
da nação para, a lliciando. estrangeiros, matarem brasileiros. Eu poderia lem-
brar o alliciamento de 500 allemães, ganhando alguns delles cerca de tres con-
tos de réis po·r mez. 

O SR. WEJNCElSLÁo EsqoBAR: - Os conceitos em~Wdos .nesse ,particulair, 
pelo nobre Deputado, o Sr. Julio Prestes, foi, por asstm dize·r, uma cuspara-
da para o ar, ·porque sabemos que tres quartas partes ou a metade da policia 
paulista conf.raternizou com o contingente do, Exercito que se revoltou. 

O SR. PIRES no Rro: - V. ·Ex., está enganado. Devo declarar que ·grande 
parte da officia lida de, quasi unanimidade, S!'l conservou fie l á legalidade. Ape-
nas oito officiaes tomaram parte na traição inkial; sõ adheriram, depois de 
presos, uns vinte. Desefo que fique consignado. este meu apa.rte co~o uma 
defesa á officia lidade da P oli!Clia do Estado de .S. Paulo. Quantq ás praças, 
foram méros instrumentos nas mãos dos bandidos c he fes. 

O SR. WENCESLÁo EscoBAR: - Não acredito que toda essa fCJII'ça paulista 
aue adheriu ao movime nto fosse com:oosta de bandidos. Esses officiaes, em 
liberdade, poderiam não servir ao movimento, s i assim en tendessem. Não 
acrndito que o g-0verno paulista tivesse contractado a Missão Franceza pa'ra 
.instrnir asS.assinos. 

Assim, Sr. Pa:esidente, o m eu fim, vindo á tribuna, foi primcipalmente des-
truir o conceito. pejarativo !formulado pelo .Sr. Julio P .restes, a respeito dl) 
caracter dos r evoltosos do Rio Grande do Sul. 

O SR. PrREs Do Rro: - O meu nobre. •col!ega, Sr. Julio Pres tes, nada disse 
em seu discurso que pudesse deprimir o caracter dos patriotas rio-g.randenses. 
S . Ex . sõ teve a preoiccupação de rebater uma aggressão feita pelo Sr . Ar··· 
thur Caetano. 

O SR. WPNCEJSLÁo E sco·BAR: - Acre<iito que o nobre Deputado não tivesse 
H intenção de, para elevar os patriotas paulistas, deprimir o caracter dos re-
voltosos rlo-.grarndenses, ficando, em todo o caso, lavrado o meu protesto. 

O SR . PIRES Do RIO: - E stou certo de que o nobre Deputado, S<r . JuUo 
Pre.stes, faz aos rio-grandenses 9. j ustiça que todos nõs fazemos,; gEmte hor 
nestú, de grande caracter e de g r ande :nobreza. 

o SH . v\'FNCEJSLÁJO ESCOBAR : - Muito obrigado a V. ·EX. E ra o çiue t!nba 
a dizer . (Muito be-rn; rnwito bem). 

SESSÃO DE 29 DE DEZEM)BRO (NOCTURNA) 

O Sr. BSJPtista Luzardo: - Sr. Presidente, a.ntes de e:ntrar nas const-
derações que desejo fazer sobre o requerimento que assignei conjuntamente 
com ma.is quatro r~presentantes da Nação, no sentido de ser publicada ·a de-
fesa do Sr. Dr. Cincinato Braga da sua gestão como presidente do Banco <ld 
Brasil, espero que me permittam a benevolencia da Mesa e a dos illustres 
membros desta C'asa, como si se tratasse de materla urgeinte, proceder â Ie!- · 
tilra da carta a que me referi em discurso anterior neste recinto, ho je pro-
nunciado, e por mim Tecebida com a data de 15 deste mez de Dezembro de 
1924, d0 Sr. Dr. J. F. de Assis Brasil. Embora se trate de documento par-
ticular, a mim endereçado, o certo ê que, tão grande sendo a sna lmportannlfl. 
no m"mento presente, pTecisa de i:rer transformado em documento p•;bltco . 
enorml': e visiveJ a ,sua 'utilWade damo resclarecedor de op:íniões e para b em jul-
gar-se da attitude que a opposição do Rio Grande do Su1 vem de assumir no 
scenario poiítico do paiz. T anto mais n ecessaria é a le!iura ponderad'l ,!,!a <:at ... 
ta do Sr . Dr. J. F . de Assis Brasil, CJ..uanto era frequente -0uvir-se, aqui na 
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CamaTa, e fõra della, commentar.ios varios entre interrogações tenden closaM, 
sobre o niodo de pensar desse eminente compatriota, cujo elogio pessoal e 
pubUco eu me excuso de fazer pela grandeza do seu nom.e vivente na cem· 
sciencia e nas esperanças do Brasil . Chamo, pois, a attenção da Camara prura 
a caTta menciona da do Sr. D1'. J. F. Assis Brasil, a cuja •eitura vou 1iroceder. 

Eil-a: (li') 

"lBeriaahi <(Republica Oriental do Uruguay), eJ'.!1 15 de I>e.Zembro 
de 1924. 

Prezaido amigo Dr. Luz.ardo. 
A sua carta de 7 de Novem1bro ultimo, que, pelos motivas lndJ· 

cado.s no post- scriptwm dá mesma, datada de 7 do corrente, não sahlu 
dahi em tempo, -chegou-me finalmente hontem. ás mãos, trazida pe.>• 
soalmente pelo bom amig0 a quem foi oonfiada ahi. 

Recordando a nossa conversa por occasião da sua visita de des-
pedida, b em como toc1os os a ntecec1entes do meu procedimento e modo 
de pnnsar, o meu amigo e os tres distiructos deputados que coinci-
dira m nas suas d eclarações, na sessão d:a Camara de, 4 de Novembro, 
não podiam ter duvida sobre a sua c·onformi.dade com os sentimentos 
da opposição sul-riograndense . Com a natural demora, me chegaram 
pelo Diario do Uongresso Nacional tambem os discursos dos nossos 
tres amigo.s que julgaram dever continuar a apoiar o Governo. Das 
palavras dos dous que falaram, entretanto, não se pôde concluir defi· 
.nitivamente que se desligassem da obediencia devida ao partido q;:o 
os elegeu. lfoi a l1ega da a falta de informação da dire cção partidaria 
e, por oufro la.do , a attitude que assumiram foi declarada provisoria. 
Isso está ainda mais ela.iro no. telegra mma (de .que junto cópia) do 
nosso amigo Ma ciel. Incluo igualmente cópia da ·resposta que dei ao 
Dr. Macie l, por intermedio do Dr. Mercio, de Bagé, .que me mandou 
aqui a correspondencia por portac1or dlrecto. O Dr. Mercio nunca 
.mais me esc·reveu, dando conta de haver transmittido aquella minha 
resposta, e ljltimamente me chegou o rumor de que não a tinha trans-
mittido, não se i si por negativa do telegrapho, si por outro motivo . 
Em todo ca~o seria estranho que me não notificasse o fado. Aqui in-
cfü-o tambem um bilhete a os nossos amigos Maciel e Lafayette (qu<l 
tambem assignou o telegramma), e ro.;o-lhe a amabilidade de fazer 
do mesmo prompta entrega. Não perdi a esperança de .que os nossOfl 
amigos que dissentiram da maioria da bancada, re:flectinc1o madura· 
mente sobre a •situação e sobre o a:lcance dos seus compromissos d? 
honra, não nos abandonem. .Seria, virtualmente, apoiarem a usurpa-
ção que nofj martyr.iza e env ergonha, e tal monstruosidade n ão é de 
suppôr e m •hornen.s c1e responsabilidade moral. A allegaçã0 do CoI\· 
vernto de P e dras Altas seria dolorosamente irrisoria: as obrigaçõe~ 

contrahl!das por esse documento eram reciprocas; noo nos conforma-
ríamos com o resto «lo pertodo da usurpação, mediante o cuin.pr!ínen· 
to da a claw;iulas expressas, garantidoras da vida e da libeirdade, a.c-
ceitas pelo us urpado·r e afiançadas pelo Gov·erno F1ederal, além dei 
penhor especial, calorosame nte -offerecido. pelo Ministro da Guerra, du 
sua honra govername11tal, militar e pessoal. Ora, é sabido. como essaa 
promessas fpram cumpll"id.as. Já para a eleição federal, tivemos ape· 
nas meias &"ELrantia:s, e sómente 111os ultimos dias do período da Iucta 
eleitoral, COfI10 deixei expresso em mais de um documento 1JUblico. 
Term1nada iil- breve visita do ministro, começou a orgia brutal que 
!mpossibHitou em quasi todos ·os mun.1cipios a expressão da opinião 
oppositora, çom os mais repugnantes attentados á dignidade humana 
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á liberdade e ávida. O u urpado·r rompeu o pacto. ~'ª".,J~p'l;;~ }d~}.;.:.>'"-
:tiador intervir para o obrigar a respeitar as obrigações quê acceitã .. 
ra. Disp€>nso-me de gastar palavras par.a descrever o modo por que 
procedeu o Governo F1ed·era.! . Basta lembrar. que muitos dos chefes1 
libertadores tiveram de buscar na emigração a seguramça que lhes 
era negada na Patria. Foi essa· tambem a minha ·sorte, a que obedeci 
eom Telutancla e a instancias repetidas e ins.!stentes dos nossos anú-
gos de maior r-esponsabilidade, 

Era essa a situação no Rio Grande <lo :Sul .quando explodiu o le-
vainte militar de S. Paulo . . .Na<la tinhamas com elle, nem !fomos ou-
vlllos sobre os antecedentes ou os fins dessa sublevação. Por iss·.:>, 
a opinião libertadora sul-rio-grandense permaneceu em attitude de 
méra espectação, tendo mesmo aiguns das nossos amigos influentes 
offerecido os seus serviços ao Governo Federal para o sustentarem 
no caso de se t!ratar de um pronunciamente militar commum desti .. 
nado apenas a derrubar a autoridade, substituindo-lhe uma dictadu-
ra militar. Consultado pela bancada, ·declarei lealmente a escassez 
das m-inhas informações sobre o merito do revante paulista e a con-
fiança em que, ella, Bancada, m .ediante as suas luzes., patriotismo ~ 
mal!! -lmmediato co.nhecimento das circumstanci<as, saberia adaptar 
a melhor attitude . Esse modo de pensar e proceder poderia estabe-
lecer a d·uvida e a indecisão sobre todas a.; cousas, menos sobre uma 
- e é que, em .quaesquer circumstancias, o fim supremo, a suprema 
razão de ser da Alliança Libe·rtadora, ·seria se;mpre a libertação do Rio 
Grande do Sul da tyran.nia l'oseana .que ·nos esmaga, e envergonha. 
•S.i pois, a ·revolução iniciada em ,s . Paulo as.sumisse .caracter civil e se 
assoclasso ao ·nosso ideal, como pod·eriamos decentemente repellil-a, 
ainda mais si se desse a aggravante evidente do Governo F'ederal 
.prestar mão forte ao nosso oppressor, acceitando a sua ig.nomini-0sa 
adhesã o e fazendo éausa ·commum com eHe? Como pode-riamos ho-
.nestamente repudiar -0 auxilio que nos .offerecessem os elementos qU6 
no propri0 Estado do Rio Grande do- Sul se levantassem oomo reper-
cussão do facto '.Paulista, offerecendo-nos a sua solidariedade !lla obra 
de redempção .que a fatalidade tornou c-ondição inseparavel da nosi;;a 
vida, moral e material? 

Hospede ode um povo generoso· e de um governo liberal e humano 
no proprio interesse da nossa nobre e santa causa, não me era, nem 
ê licito entregar-me a demonstrações publi.ca.s que pudes-sem trazer 
incommoâo-s para quem tão correctamente me tolera em seu seio. Por 
Isso, te-nh0 observado- o procedimento mais discr.eto, limitando-me â 
extricta corresponde.nó.a particular com os amigos e dec!i.nando de 

praticar quaesquer a.ctos que, a inda iremotamente, pudessem offende.r á 
neutralidade internacional. Mas. não suo 1)recisos manif-es.tos, nem 
proclamações, nem .quaesquer outras demonstrações ostentosas para 
que toda a gente razcavel saiba que, ·como .chefe eventual da klliau-
(;a Libertadora e .como -simples •Cultor- do Degirnen dem!'.)cratico, eu 
não posso deixar de applaudir tudo quant0 puder levar-me á liberta~ 
ção, Por outro lado, tenho por certo que ninguem me faria sériamen-
te a injuria de suppor-me ·capaz de apoiar um simples pro·nunciamen-
.to militar, si não tivesse garantias positivas de que 0 s militares n,eJ.Ie 
envolvid.os não ?,Spiram á dic.tadura militar, mas querem apenas a 
extirpação ·dos ·abusos e da corrupção em .que se vêm afundando aos 
·olhos de to1dos e com 0 reconhecimento de todos, - as instituições 
o a Patr-ia . 
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Em resumo, não temo estar em erro, a!firmand-0 que nenhuma 
conVicçáo ,exiJste hoje mais arraigada .na ·consciencia nacional do que 
c;;sta : A Republica J3rasile.ira, obedecend-0 talvez á uma fatalidade his-
torica, iirecisa de ser remocle·lada, e essa remodelação· não poderá ssr 
·etf.ectuada pelos processos chama!dos legaes, e muito menos pelos l'eil-
ponsaveis que a arrastaram á situação deploravel em que se, debate. 
A época da O'.'ev·olução está ·aberta e -0s respornsaveis por ella são os 
deturpadores do regímen. ·Confiemos em que as grandes qualidade.; 
do nosso Povo, ta,ntas vezes ostentadas no curso da sua historia, mais 
uma vez lhe inspirem a escolha do melhor ·caminho para a salvação . 
A justiça triumpha.rá, sejam quaes f-OTem os resultad-0s ·dos inclden-· 
tes da actuaUdade. 

Sou sempTe muito seu amigo admirador e fiel companheiro . - J. 
F. .tlSSis Brasil." 

Sr. Presidente, está feita a leitura da carta do •Sr. Dr. J. F . ele Assis 
Brasil. E' um documento que vem pôr termo á arguiçã-0 que se !!'azia na 
imprensa do Rfo de Janeiro e no seio do Parlamento.; -0 Sr. Assis Brasil e 
ou ·não soliclario com o movimento, corneça!do na cidade de S. Paufo o \Ira 
üominante no Rio GTande do· Sul? E' facto ·ag-0ra incontestavel que ·S. Ex., 
um dos apostolas da Democracia, empresta a. sua responS'abilidade de repu-
blicano historico, de propagandista do regímen e de doutrinador de princl-
r;i-0s repubHcanos ao actual movimento que se levanta no Brasil. Haverá ain-
da duvidas a respeito? Em!fim, a verdade é que S. Ex. responde pela afflr· 
rnativa, declarando, r omo Presidente do Directorio da Alliança Libertadora do 
Rio Grande do ,sul, como ·cultor que é dos princípios democratlcos, que a]JQia 
o movimento revoluc.:ionari-0 actual, o qual tem por objectiv-0- reerguer as tra· 
dições 11acionaes e fepõl-as em lo.gares ·Convenientes, visamdo apenas O· pro-
gresso moral e mat\)rial do •Paiz. 

Quando, poré m, S. Ex. se expressa ·com a irr.pone.:ncia que 'Vimns de 
apreciar, 1nã;o se refere 1S6mente ao aotual Governo; S. Ex. diz que o que nCXJ 
observamos são os <~busos, as deturpações do regímen, isto é, que o verdadeiro 
regirrnen demacratic,o, o 'Verdadeiro regi.men repubQtcanõ, nã o tem sido cum-
prido no Brasil. · 

o SR. ADOLPHO 'BmRGAMINI: - E diz uma 'Verdade. 
O !SR . BAPTISTA LuzARDo: - Nestas condições, quando o Sr. Assis Brasil 

empresta a sua sojidariedade ao m'ovimento revolucionaria do S'ul, S. Ex . 1 
declara, com a autoridade do seu nome, que não o faz a um movimento mi- ! 
litar, a um levante que .queira implantar no Pa1z uma dictadura essenci-1·1· ' 
.mente militar, i:r.•as que tem .garantias seguras e positivas de que esses rnili-
rtares ;nã;o querem ifI1plantar tal regimen, se>nã-0, apenas trazer para o tablado 
da ·politica nacional, para o scenar!o da nacioinalidade brasileira. o verdadeiro 
regímen republicanp, aquelle que se implantou em 15 de NovembTo de 1889 . 

• ::lR . PIRES oo Rro: - Quaes as garan.tiaP? 
O >SR. BAPTISTA LuzARDo: - Quaes as .garantias?! Que immenso prazer 

tenho de responder ao aparte do nobre representante de São Paulo! Hontem, 
dizia-se: são uns n~'ashorqueiros, são uns tenentes, e peTguntava-se: qual é 
o homem de resp~salb!Udada que ivem â. frente desse movimento? 

O SR· AMERICo PlirrxoTo: - A' f·r ente, não. Está ifa.zendo po!iUca telepa· 
thica, de fon!l'e, 

o SR. BAPTISTA LUZAROO: - Oh! Perdõe-me o nobre Deputado, mas õ 
aparte de S. Ex .. n~lo esta. na altura da sua intefügell'cia. Como dizer-se que o 
Sr. Assis Brasil, ariós a leitura do documento que venho d:e lêr, d'az ·política 
telepathica? ! 
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O SR. Pnuis DO Rro: - O Sr. A<ssis LBrasil fomr.ou na reotagua.rda de Isi-
doro Lopes e de J ·oão Francisco. 

o SR. J3APTISTA LuZARDo: - Sr. Presidente, eu agradeci ha pouco a oppor-
tunidade q ue •me deu .o .no·bre rep·resentante de 'São Paulo de di'zer qua , era a 
garantia . Enganou.Jse .s. Ex. o illustre Deputado POT São Paul-0: o Sr. Assis 
Brasil, .pelo contrario, esrtá na va,nguarda dos idéaes do Brasil. E' bandeira 
que se desfralda á frente de uan povo inteko pela remodelaçã,o. de usos e cos tu-

mes que criaram á lho,rrtve'l contingencia, de onde afinal surgiu a rev-0luÇão 
wctual, que, quer ·queiramos, quer não, corresponde a = estado de espírito 
e a um grito de aLarme da Nação. E, se .o .que faltava á revo-luçãio -; ra um 
.nome de responsabHidade, aqui, Senhores, ella o tem: o de Assis Brasil, n-0me 
de fé , de confiança, de .pas·sado de .presente e de futurn·. 

O SR· NICANOR NASCIMENTO : - P ermitta-me o nobre Deputado um aparte: 
o Sr. Assis Brasil deixou de ser pr.esidencia.Hsta? 

O SR. BAPTIBTA LuZARDo: - Não ir.e c onsta ha.ja S. Ex. abandona.do as 
idéas 0pres.idencialistas . 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Então·, ·nã1o' póde estair com .ois idéa.es de 
V. Ex., que é parlamentarista.. 

O SR· BM>T.rSTA LuZARDo: - Não é exacto. Não sou parla.menta.Tista. 
o SR. NICANOH NASCIMENTO: - E' o programma do seu pairtJ.do. 
O SR. LINDOLPHo CoLLoR: - O .ora.dor não é parJe,mentarista, mas a gran-

de maioria dos coTre1igionarios de S . Ex. ü ê . 
O SR. NICAN-OR NASCIMENTO: - IDu me Teferi ao prog·ramma do partido, 

que é paTlamentarista. 
O SR. BAPTISTA LuZARDo : - N ão apoiado. Sa'be V . Ex. que, hOje, a Alll-

ança Libertadora r epresenta a união de dous ·partidos do Rio Grande do Sul, 
um, o Partido \i'ederaloista, cujo pro.gra.mma foi sempre o p·arloa.reentarismo, e 
o outro, o pairrido Dronoorata., ohefiado pelo Sr. Assis Brasil , e ,s ustentando 
idéas •presidencialist as . 

O .SR. NrcANOR NASCIM1DNTO: - Então, um, pelo menos, perdeu o pro-
gramma . Se não, deseja mos sa:ber qual o progra:mma a ctual. 

O SR. LINDOLPHO •C-0LL0R: - O partido n ã o pode ter duas bandeiras. E é 
o proprio .Sr. Assis Brasil que.m su'stenta a t'h ese de que n enhum homem 
vale por um ·µrograrruma.. ;por corusegu inte, o orador está na obrigação de 
dizer se o rprogramrn.a. do Sr. Assis Brasil é par1amenta:Tista ou presiden-
ciaQista. 

O SR. NICANOR NASCIMElNTo : - E' essa a que:stão que ponho e que precisa 
ser respondida. 

O SR . BAPTISTA LuzARDO•: - Advkto a V. Ex. •que a revolução neste 
momento só tem um unico progr\l.mma : é vencoc, não para implantar a di-
ct1dura reiJi.tar, ma;s para r emod.ela.r 'D Pa.iz, -p1c1ndo ordem na desordem qu e 
por elle vaie, moralisando a adrein!stração, empen'hand-0-se n a politica dos me-
lhoramemtos materia.~s. da V'erdad·e eleitoral, e fazendo rPa lidade os g randes 
e sadio·s princ1pi-0s que constituem o a pa nagio da R epublica.. Se a revolução 

. triumphar, el1a implantará o m ais ·civil dos govern-0s, governo do povo pelo 
povo, governo de positiva e directa. responsa:bilidade principa lmente pela ap-
p:icaGão d-0ls d(1nheiros publico.s. 

O SR. PIBEJS Do Rro: - Mas, pel'gunto de novo: quaes as garantias a 
que se refere o Sr. Assis Brasil? (Ha ontros apartes). 

O SR. BAPTISTA LuzA,RDo : - Direi a V. Ex., que quem escreve essa carta é 
u;n caracter, é uma individualidade cuja vida , cujo 'Passa.do, cujos en sina-
mentos são os mais eleV'a.dos, e a quem A Noticia, em edição ainda recente, 
chamava de "ure gra.nde homem pil1égador de !déa.s". 



___, 494 .----

o ISR. NICANOR NASCIM!EJNTO: - Mas ·aue a,bandonou as. idéa!s, 
o SR. BAPI'ISTA LUZARDO : - Não as abandonou tal. 
O SR. NrcANOR NASCIMENTO: - Qual o P•rogramma que elle sustenta'! 
O SR . BAPTISTA LuzARDO: - O programma que elle sustenta é o da demo-

craoia . 
O SR. NIOANOR NASCIMENTO: - Democracia não ·é p·rogram.rna; é uma 

palavra vaga, d ent:ro da qual cabe tudo, até o bolchevismo. Desde que elle 
a.banda.nau o programma, perdeu o seu valo·r, a sua grandeza. E a nossa 
lJe<rgunta estã de rpé: que representa o Sr. Assi's Brasil ne·sta hora - é o 
homem de seus livros, ou é aque-lle que adher!u ao. partido de Gaspar Martins? 

O SR. LINDOLPHo OoLLOR: - O de seus livros, coirr. •certeza não. 
O SR . BAPTISTA LUZARDo: - A respos ta ã pergunta do nobre Dep·utado 

eS'tã no pro•prio texto da carta do Sr. Assi's Brasil: "se, pois, a revolução 
iniciada rnn São Paulo aS"sumirr o caracter ci'Vil e si se associa ao nosso 
ideal. .. " 

O SR . PIRPS no R:ro: - Asslllniu o ca·racter ci'Vil, como? 
o SR. LINDOLPHO COLLOR: - E qual o ideal ~ o parlamentarista, ou o 

presidencialista? E' a questão po·sta pelo illustre rep·resentante do Districto 
:@ederral. 

o SR. NICANOR NASCIM'ElNTO: - E é a unica qUJestãio . 
O SR. BAPT]STA LuzARDo: - Dizia eu, Sr. Preside nte, respondendo ao 

a-i)arte do nobre reprresentante de São Paulo, o rSr . !Pires do 'Rio, que per-
guntou quaes aJS garantias ... 

O SR. PIRES no ljID: - A que o Sr. As.s·is Bras•il se r.eiferia, porque eUe 
não podia r eferir-se ã; s ua pro;pria pessõa. 

O SR. BAPTISTA LUZARDO• : - V . Ex. quererá. saber se o que elle pretende 
é a imiplantação de Ufll regimen militar ou de um governo civil, quaes as ga-
rantias desse movimento·. Só posso ta.mar a interrogação nesse sentido. 

O SR. PIRES Do Rlo: - Pois bem: quaes as garantias que elle tem, de 
que não ·!se tOOJta de urr.. movimento de fins militares? V . Ex. pôde acceitar 
como garantia o prowio Sr. Assis Brasil, mas este se re.fere a garantias que 
ene teve. 

O SR . BAPTISTA f'UZARDO: - Então, quem sa.be o que é o caracter do 
Sr. Assis :Brasil, pôde admiittir que, quando elle thypothecava, a sua palavra 
e dizia que ninguem lhe faria a in.juria de suppõr que amoiasse um movi-
mento e'strictamente militar, quando elle aJSsim ·se pronunciava, não tivesse 
garantias seguras e positivas?! 

O SR. PIRES DO Rro: - Como? Q1uaes? Onde? 
iO SR. BM>TISTA I..iuzARDo: - Então, V. Ex. descrê, quando ha essa decla-

'.ração formal do S~. Assis Brasil, o ~ande civilista?! 
O SR. PIRES DO 11:10: - Não nos basta a sua pa,la,vra. 
0 SR. BAPTISTA LUZARDO: - Oh~ 

O ~R. PIRES DO RIO: - Para mim, 1pe1o :rr.eno!S, não basta. 
O ISR. BAPI'ISTA LU'ZARDo: - Quando não baste para V. Ex., para mim 

e ~ara a Nação bastlj.. (Protestos). Não se pode imagin.a,r que, quando Assis 
Brasil vem ã frente e declara que dã a su a solidariedade ao movimento, 
porque tem essas garantias, a.Jguem prrnha. em duvida a sua palavra. 

O SR. LINDOLPHQ CoLLOR: - Perdõe V. Ex.: reprrooentante·~ da Nação 
somos n ós e pam -nós não basta esssa galavra. (Apoiados). 

O SR. BAPTI•STA LuzARDo: - Sr. Presidente, depois da leitura da carta 
do Sr. Aflsis Brasil, i'l- qual define claramente sua posição no actuaJ momento 
da politi-ca brasiledra, não preciso insistir em corr.mentarios. A carta a,hi fica, 
para que a opi.nião nacional, os brasileiros que acompan'ham com vivo in· 
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tereslnl o desenro'lar de todos es·ses acontecimentos e re'Conhecem que não 
pode continuar o estado de ·Coisas da hora presente, digam em definitiva, 
deem sua sentença, ctaçam o 'seu juizo sobre esse documento. 

O SR. NEILsoN DE iS-ENNA: - A conclusão de V. Ex. é d·e uma dura ironia 
'))ara a carta do Sr. .Aissis Brasil. 

o SR. PrREs Do Rro: - Da iqi,te!Jligencia e da cultura do Sr. A'ssis Brasil 
esperavamos um .orutro documento. 

o SR. BAPTISTA LUZARDO: - V. EX. não nega1·á que O: •Sr. Assis Brasil 
é incontestavelmente urr:.a das maio•res mentalidades do nosso Paiz. Agora, 
trata-se de u.ma carta paTUcular, que eu assumi a responsaibHidade de arran-
car do meu aI1chiv-0 pessoal, ipara trazer á Gamara, o que não poderia ter a. 
extensão, o al'redondamento de phrases, de um maniil'esto. 

O SR. iPrREs Do Rro: - Ao contrario: o que- 'ha na carta é fórma, e não 
substancia. iEUe se rrefere a garantias que n ão define. 

O .SR. NrCANOR NASCIM/!ilNTO: - Garantias dos que í'aJtaram ao 'seu jura-
ment o, rá sua ;palavra? 

O SR. JuLro PREJSTES: -- O Sr. Assis BrasU disse que não estava com os 
reV'Oltosos de 1São Paulo, e esteve com os fugiti'Vos de São Paulo. 

UM SR . DEPUTADO; - E com'bate a um governo cuja ~ega.lidade reco-
nheceu. 

1() SR. BAPTISTA LuzARDo: - Já expHquei em que condições concordarr..o'S 
na permanencia do Governo do Rio Grande do Sul. Legalidade nunca füe re-
conhecemos, e .tanto que, desde a primeira 1h-0riL que subi á tribuna da Oa.-
mara, fod para. dizer que aquelle gove'l'no é o de um usurpador. 

O SR. Ll;N;DoLPHo OoLLO•R: Não valia a pena O• Sr. Assis Bra.sii' ter 
firmado a acta de pac.ificação, para romipel-a aLguoo mezes depois. 

O :SR . iBA.PTISTA LUZ'Aooo: - Sim, mã:o vaLia a pe;pa! Já me penitenciei 
perante a Camara e o Paiz de um dia haive.r con.co:rirido com a minha assi-
gnatura e com o prestigio de que dispunha no rr:.omento, vaira a celebra-
ção daq uelle ajuste . 

IO •SR . NELSON DEJ SEJNNA: - O facto mai!s importamte o orador ainda não 
elucidou, porque :não respondeu â pergunta do Sr. Deputado Nicanor do 
Nascimento, ist01 é, não disse qual o p·rogramma ·de governo que proviesse 
da victoria da revolução enca·beçada agora pelo Sr . .Aissis Brasil - si o ipre-
sidencialista, s i o parlamentarista. · 

O SR., LrNDOLPHo 1C'oLLOR : - O •Sr. As'sis Brasil disse, uma vez que, ho-
mem ele honra, e1'le •não .renegava ao seu ,passad.Q< presid·enciaUsta: ipso fªctu, 
chamava de deshonradors os parla.mentaristas que adherissem a el.le. 

O ·SR. BAPTISTA LUZARDO : - E' uma conclusão por demais !for çada a. que 
V. Ex. tira. 

Os outros dous do.cmme•nto.s a que taimbem fiz allu'são e á cuja leiturà 
igualmente 'VOU :proceder, são os seguintes : 

"Dr . Heito•r 1Me,rcio - Baglé, 6 de no'Vembro d·e 1924 ·- Rog>ll·-
mos ·tTansmittir urgente ao Dr. Assis Brasil o seguinte: .AJpezar dos 
•nosso·s inge:rutes esrforço,s, E soobar, Claetano., Plinio e Luzarcto rompe-
iram ·com Gover"Ilo sem prévia .com'binação nem rewnião da bancada, ne-
gando seu apoio á moção de conlfiança deantc da ultima revolta do 
•couraiçe,do S. Pªtilo, neste mom&nto dominada. Ficararr.. assim des-
fe irtors :os uJtimos laços entre aquelles co·rr.v·ainheirols .e o Governo da 
Republica. ' 

Vortâinws o's dous · um,i, moção, te~do d·eclarado que pareceu de-
flni•r a attitude of'fkia-1 da Allia nça Libertadora dos ultimas successos, 
visto nada termos recebido nesse s entido. Pinto da Roc ha, ausente da 
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.sessão, conwareceu, entretamto, no Cattete, dando o seu apoio ao 
Presidente . 

.ConslderamQs lamentave1 a precipitação do ge,sto de nossos aml· 
gos, que a i.mprensa governista. estlá censurando acremente, argu· 
:rr..€1Iltando, oom as ultimas declarações dahi viindas por int<;rmed!o 
do Dr. Ur·bano Garcia e Gaudencio da 1Concelção. 

iPedlmos encarecidamente o vosso ponderado conselho neste mo-
mento angustioso . .A!braços. - (assiginados) Maciel e Lafayette. " 

Aqui wtá a resposta do Sr. Dr. J. F. de Assis Brasil: 
",Be.ra,cbim, 14 de novembro de 1924 . - Deputado Antunes Ma-

de1 e Lafayette Cruz ~ Recebido hoje, 14, vos'so te legrarnma por in-
'termedio do Dr. H eitor Mercio, de accordo com minhas considera-
ções anteriores, nossa exclusiva razão d~ ser é a 'libertação do Rio 
Grande do 1S·ul da situação USUJr[larlora que o 'ty.ranni:ua .. Nosso apoio 
ao Gorverno F ederal nunca deveria ir ao absu'!'do de defendermos a 
usur-pação até ·Com as arma!s. O se'Iltimento generalizado da Alliança 
Libeortadora é não perder O'IJ·portunidad.e alguma de 1conseguir aquelle 
fiir" supremo, maximé depois que o usurpador rom.peu abertamente 
o OO'nvenio . de rpaz, tornando impossível aos op·positores viver digna-
m ente na terra da Patrla . .Se o Go:ve'l'no !Federal se allia a o nosso 
ill'limigo, a logica, a mora l, o patriotismo, não nos deixam duvida 
sobre o caminho a segui•r. Saudação fraternal. - (as.) Assiis Brasil ." 

Eram estes os documentos que eu precisava ler. 
O SR . J"IIREJs Do 1Rm: - Aule= do grande respeito que tenho riela jn-

telligencia do Sr. A1,lsis Brasil, tenho a impressão de que S. ·Ex. 1se enga-
nou a respeito das :florça!s de que dispuillham João Fra'Ilcisco ·e Isidoro D1as 
Lopes. 

O SR. JOAQUIM $ALLEJS: - Qne·r V. Ex . dize·r que elle deu um pulo em 
falso. 

O SR . BAPI'I!lTA I,uzARDo: - Passo agora a discutir .o assum];}to do reque-
rimento que V. Ex. acabou de subm:etter a. eJprec!a,ção da C'arr:.ara e que diz 
respeito a um pedid,o de informações, feito por intermedio da Mesa, afim 
de que se solicite do Sr. J>residente da iRerpublica o!s documemtos de que 
deram noitcia os jornaes na sua edição de hontem, especialrne!llte o Jornal do 
Brasil, e que d'.oram €iilitregues ao S'!'. Presidente da Republica, pelo Sr . Dr . 
Ci11lJ0inato \Braga, iPre'sidemite dJo Ba n co dio \Br•asll e 'CIOULstantes de longa ex-
1posição a reeo;>eito da, 'situação financeira do Paiz e, sob.retudo, da situação do 
nosso J)rimeiro esta.beJ.€cimento de credito. 

O SR. NELSON D~ SEJNNA: - Noto a V. Ex. que essa co·rrespondencia é 
parücular e V. Jll.x , !l'lão exhibe P·rocuracãc; do lllustre Sr. Dr. Cincinato · 
B'!'a.ga, para vir pedir a apreserntaçã.o dessa correSipondencia particular, tro·' 
<la.da entre 1S. Ex . e o Sr. Presidente da Repuiblica. 

O SR. iPIREs Do H10: - Muito bem observado. 
O ,SR . .BA.PTISTA LuzARDo: - Sr. Presidente, o apar.te do nobre Depu- 1 

.tado por Min.a!s Geraes, 'cujo nome declino, e o faç.o serr:.:pre com grande sym-
ipathia .. . 

O SR. NELSON DEJ SENNA: - V ., Ex. sabe que é redproca. 
iO SR. [BAPTISTA J;.,uzARDO: - . . . o Sr. Nels001 de Senna, ·affirma que essa 

oorrespondencra é de caraicte·r particular. 
O SR. N!mLsoN DE SEJNNA: - D e caracter todo inttmo· . 
O SR. IBAPTISTA íLUzARIDo: - E stranho, Sr. J'lresidente, que essa corres-

'lJOndencta se1ja particular. 
O SR. NELSON Dljl SEJNNA: - T anto é particular que o Sr. Clemente Braga 

a dirigiu depois de se ter exonerado da P'!'esiden cia do 1Ba!l'lco do Brasil . 



- 497-

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Sr. Presidente, e'stranihava eu, e estranho 
ainda, que se .trate de correspondencia pa.rti'cular, q uando a elJa jlá se faz 
referencia dir<mta, declaTando-se até O numero de 1J3'ginas de que se compõe.,. 

O SR. :NIEILJSO·N DE SENNA: - Nã o d!á o numero da co.rrespa.ndencia nem 
prova qual é a SJ.1•bstancia. 

O SR. BAPTISTA LuZARDo: - ... e sabendo-se que ella esclarece o Sr . Pre-
sidelllIB d!a !RepubL1ca .sobre a situação d!o Bamco drn Brasil. Não vejo porque 
considerar-se parücular essa ·correspondencia , e foi jus tamente n o ,proposito 
de tornal-a conhecida do Paiz qu e fo·r.mulei o Requerime11to ora em debate . 
Realmente, os jo·rnaes fizeram r eferencias á corr.esponderida trocada entre o 
Sr. Cincinato Braga e o Sr. Presidente da R e·publica, allegando que a mesma 
co'11.Stltuia elemento .da ma! salta impoI"ta:ncia, documento que não devera 
ser, por fórma alguma, sonegado ao conheci-menta da Camara e, especial-
mente, ao do Paiz . · 

O SR. P'rREs Do Rro: - Logo que o Sr . Cincinato Braga publicai-a o Paiz 
conhecel-a-ha . 

o SR. CA.MILLO PRATES: - Só eHe o pOd·erá ',fazer. 
UM SR. DEPUTADO: - Mesmo, deante do· Codig o, é preciso que 0 r emetten-

te o consinta. 
O SR . NElLSON DE SENNA : - Já dizia Bartvina: "Hay que estudiar la moral 

en las pagimas dei Godigo P enal " . 
O SR. BAPTISTA LUZARDo: - Sei perfeitamente que o Sr. Cirucinato Braga 

poderia dar publicidade a essa correspo.nd\}ncia . Dig o, entretanto, que n ão 
se pôde fazer essa affirmativa, püsitiva mente, porque, si se tra taT de corres-
pondencia do Banco do Brasil, de correspondencia offi.cia! daquella casa, S. 
Ex . não pods rá fazer a publicação a q u e cf§ nobres conegas. 8e ireferem. 

O SR. PIRES Do Rro: - Então· •Como é que V . E ·x. a pede ? 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - O Go>'erno pôde fazer essa correspondencia, 

respondo a V . Ex. O Governo deve faze!-0 porque não pôde ter segredo, não 
pôde oc.cultar assumptos dessa Jmportancia a 0 conhecimento do Povo, do-
cumentos dessa natureza, qu e dizem da situação financeira do Paiz. 

O SR . PIRES Do R10: - Qu e dizem da situaçã0 de uma estabelecime nto 
commercia l. l 

O SR. BAPTisTA LuZAJllJlo: - Vêm ao conhecimento do Paiz os r~atorios 
pubUCll.dos pela Dire ctoria do Banco do Bras il, e si assim é ·po,rque sonegar-se 
a pubUcação de uma justificativa dos seus na-·Presidencia do Banco do Bra-
sil feita p elo '8r. Dr. Cincinato Braga no momento em que o pedtdo de de-
missão de S . Ex. motiva uma verdadeira crise' ministerial, abala nos seus 
alicerces a dministrativos e politicos o pr01Jrio Governo? 

O .SR. AMERICo PmrxoTo: - Porque são cartas particularelil . 
O SR. BAPTISTA LUZARDo: - Nã o ha partJ.cularei; em questão que con-

dizem com a J::tonra d e uma a dministração. Não pôde haver nesse particular 
segredo para a Nação. 

O SR . NEI,Se>N Drn SENNA: - O Governo· não pôde publicar, sem Ucença do 
seu auto·r, uma carta intima. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Não pôde ser uma carta intima., pois que deve 
ser a defesa de um a !tissim 0 fun ccionario, talvez, injustamente aocusado -de 
males pelos quae•s ·não é .responsavel. 

O SR . PIRES Do R10 : - E por que a Camara não ha de ser um pouco dlti-
creta, espera.n:do· que isso v enha a prnblico? 

O ISR. BAPTISTA LuzA>RDo: - Quando m e precip.!tei, .Sr. iPresi«lente, em ve-
dlr essas informações foi, attendendo a que estamos, apemas, com 36 horas 
de •S.essão legislativas, e a Nação tem pressa de saber do,s motivos reaes dã 
exoneração do Sr. Cincinato Braga. 
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O SR. PIREJS oo Rro: - V. Ex. ·queir, entáo, ar1rastlar a Carruara a uma in-
dis·creção? 

O SR. BAP'L'ISTA LuzARDo: - Nã0 foi esse o meu intuito, nem o nobre 
Deputado me pddcorá attribuir esse pensamento. 

O SR. PrnEJs Do Rro : - Mas é uma carta hltima. 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Não póde haver iJltlmidaae dessa natur~za. 

De qualquer maneira a Nação não pôde igno.rar a .realidade dos facto3. 
O SR. PrREJs IJo RIO: - ·O que está nos jornaes é um simples bou.to. 
o .SR. BAPTISTA J~UZARDO : - Não é boato. 
O !SR. PIREJS Do RIO: - Só de duas pessoas a noticia podia partir, dn Sr. 

Cincinato Braga ou do Sr. Presidente da RepubUca. 
O SR. AooLPHo BEJRGAMINI: - O jornalista dirá a V. Ex. 
O SJ'l. BAPTISTA LuZAfiDo: - O jomial a .que acabo de me r.eferir é um J'Or-

nal cujo iconceito todos nós conhecemos pela seriedade das noticias. - o 
Jornal do Brasil. 

O SR . PIREJS Do RIO: - Muito merecedo·r não ha duvida desse elogio Cl~ 

V. Ex. 
O SR. BAPTISTA LUZARDo: - Porque merece . Não costumo baratear eio-

gio a quem quer quo seja. 
Admi~a é que S~· füx. 0 :Sr. Pires do Rio nao se tivesse levantaêlo para. 

vir dizer que isso era boato e não tinha fundamento. 
Mas, Sr. Presidente, nao era para 1.s~o que desejaria ouvir a palavra ao 

nobre re.presemtante paulista. Não era para S. Ex. vir contestar serem boa-
ltos ou vel'dades o 1qu~ se ·continha nas linhas do Jornal do Brasil. O ·q,116 de-
sejaria ouvir da palayra autorizada de S. Ex., membro influente, que fal!a-
ria por S. Paulo, era a informação sobre 0 que se estava passando, quaes a;; 
noticias relativas ·ao +vrinistro da Fazenda e a 0 Presidente do Banco do Bra-
sil. Ha mais de 10 dias a opiniãq. do· Paiz está como que suspeD;Sa; os actos 
que dizem J'espe.ito ap Minister:io da Fazenda e á Presidencia do Banco do 
[Brasil, a ·verdade é que despertam a curiosidade publica, creando-se até . um 
estado de susp.eição desairadavel, quando é verdade que não só 0 Sr. Sampaio 
Vidal, como o Sr. Cip.cinato Braga são dous compatri-otas d ignos. 

O ·SR. NlllLSoN DEJ $ElNNA: - Nesse andar V. Ex. chega até a interpellação 
parlamentar, incompativel com o .regimen. 

o SR. BAPTISTA LUZARDO: - E oxa1á pudesse fazel-a. 
O SR. LINDOLPHo Cor,LoR: - Mas ha pouco V. ,Ex . se dizia presidencialista. 
O SR . BAPTISTA LuzARoo: - No proprio programma do discurso do ~r. 

Dr . Assis Brasil, no <Çongresso de :S.anta Maria, s. Ex. apresentou as müdl-
ficações a aerem introduzidas no regime·n presf.dencial, mo·dificações que ae>-
veriam .ser bem conhecidas da Camara e do iPaiz. 

O .SR. LINDOLPHO CoLLoR: - C hegou até a interpe.Jlação parlamentar? 
O ,SR. BAPTISTA LuzARDO: - .Si não .chegou, foi, entretanto, á responsabi-

lidade dir,ecta dos membros -do Governo, isto é, dos Ministr~. 
o SR . LINDOLPHO COLLOR: - Isto é 6utra questão. 
O S:i. ADoLPHio ~ElRGAMINI: - Com a responsabilidade dO Ministro póile-

se !fazer a interpellação. 
o 1SR. LINDOLPHO CoLLOR: - E .' inteframente differente. 
O SR. •BAPTISTA L',lJzARDo: - ·Era justamente sobre ist0 que desejava ouV1r 

a pal•avra do illustre ·representante de S. Paulo. Ha um Ministro, ·o Ministro 
da !Fazenda, e ha o !Presidente do Banco do Brasil. · 

O •SR . PIRES no Rro: - V. Ex. não .interpella o Ministro, mas sim a um 
simples D.eputaao. 
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O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Ainda ha poucos dias, lembra-me perfeitamen-
te de que o illustre representante por S. Paulo, .Sr. Julio Prestes, n;i. reunião 
da Commissão de Finança'S, da .Qommissão de JUJStiça e da Commissão de Agri-
cultura , .qua !foi lido o parecer da refoxma do Banco d0 Brasil, S. Ex., como 
membro da bancada de S. Paulo, teve de se manifestair, e declarou que não 
podia ass i.gnar aquelle parecer porque pertencia a um partida que defendia 
um programma financeiro, 'pro,gramma financeiro que estava confiado. á com-
petencia do .Sr . MJin'.-iStr-o Sampaio_ Vida!. 

O SR. JULio PRESTES: - V.. ·Ex. permitta um aparte: o que disse é que 
!1100 tinha necessidade de defender o acto pessoal do Sr. Ministro da Fazen-
da, visto como se .declarou então que o Gove l"ho tinha s jdü" ouvido sobre o 
projecto, e .que não de!fendia o ponto de vista regional de S. Paulo, da valo-
rização do café, mas defendia o ponto de vista nacional, em que S. Paulo E:e 
collocou com o ·seu pro,gramma de creação e · or,ganização do Banco Emissor. 
Do voto em separado que terei de "avrar V. 'Ex. terá co1nhe·cimento quando 
as Commissões se reuni<r-.em. 

O SR. BAI'TISTA LuzA.RDo: - Não foi isso, .SI'. Presidente, o que 0 s jornaes 
noticia ram naquella occasião. 

O l:'R. NELSON DE ·SENNNA: - Mas melhor do .que o·s jornaes diz a.gora a 
palavra do illustre representante paulista . 

O ·SR. 'BAPTISTA LuzARDO: - O .que a resenha da Comm.issão de Finanças 
d.e·u a c.anhecer foi que o 'Sr. Julio P~estes .não. podia d ai!' o S !l/U parecer 
porq ue 0 Partido R epublicamo Paulista defendia uma orientação differente. 

O SR. JULIO PRESTES: - Mas basta V, Ex. v er o ponto de vista em que 
me coilloquei; não ·discuti nem os actos d10 Sr. M:ill1Ís tro da F'azeinda , nem a polí-
tica de S. Paulo·. 

O SR. PIRES no Rro: - Era o assumpto em debate na Gommissão. 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Mas a reforma modifioova a -organização 

feita por S. Paulo. · 
O SR. L!NOOL<PHo ICloLLOR: - E'Videnteu:n.ente, desde que -se tratava de uma 

reforma, V. Ex. não diz novidade, affirmando que ha modificações. 
o SR . ADO·LPHO BERGAMINI: - Perdão, V . Ex. sabe que a org.anização foi 

feita n este Governo, com o beneplacito da politica paulista, que .()Ontribuiu na 
!formarão d-o meism0 Governo. com ·o Pl'esidente do Banco do Brasil e o Mi-
nistro da Faz.en'da. Fez-se a r.e·forma: o Sr. Julio Prestes, coherente, não 
quiz trazer sua asign.autra ·desde Jogo, l1em ouvir seu partido. 

O SR . LINDOLPH-o CoLLc.n: - Foi 0 que disse, ha pouco, o !ll>Obre Deputado 
por São Paulo. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - 1Si eSSf' partido emprestou ao Governo o 
seu apoio para uma organização determina da e, ao c abo de curto prazo, ~e qutH· 
effe,ctua r uma ·reforma de fon- en-aomble, paTece-me que a ·logi-0a manda con-
cluir que o partido .não podia •concordar, não queria. entrar nesta questão. 

O .SR . LINOOLJPH10 C'oLLOR: - E '' uma q•uestão de pol:\>tiica paulista. Es'ta sa.'be 
a attitude que tomará. 

O :SR. BAPTISTA LuzARDO: - Do que não ha duvida é de que o n-obre re-
presentante de São Paulo respondeu com gra nde ·habilidade ... 

O SR. JuLro PRESTES: - Respondi co.m a verdade, com a since,ridaéle que 
sempre empresto aos me us actos. 

O SR . HAPTISTA LuzA!RDo·: - :No m eu entender, só se usa de habmdaéle 
auando se falla a verdade, o a habilidade do nobre Deputado está em sempre 
que falla, dizer a verdade. 

O SR. JULio PRESTES: - Si !!listo consiRte a habilidade declaro que sou 
llabil . 
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O SR. BAPTISTA LUZARDo : - Sr. Presidente, continuando nas minhas con· 
side·rações s<>bre o documento que está em debate, desejaria que por inter-
medio da Mesa, se pedissem ao Governo essas nota.<> que, naturalmente, l evem 
15er in teressa11 tes. 

O SR. PIRES D<> Rro: - V. Ex. se refere á carta intima? 
O SR. BAP'.l'ISTA LuzARDo: - Não fallo em carta intima. O S.r. Pires do 

Rio, desde o inicio, insiste em alludir a uma carta tntima. Parece-me até 
que S. Ex. está - para usar da linguag,em do noss.0 1lluiitre collega Sr. Ce-
sario de iM:eJ.lo - com a obcessão de que existe uma carta i.ntima ... (Risos). 

o SR. NELSON DE BElNNA: - Deante do indiscreto desejo de V. Ex., a 
Camara se coHoca no ponto de vista anteri<>r, do nosso collega Nicanor Nas-
mento; ficamos no indiscreto• desejo de conhecer o programma ·da revolucãu 
encabeçada pelo Sr. Assis Brasil. 

O SR. LINDoLPHo CoLLoR: - Isto não poderia ser objecto de um r eque· 
rimento de Lnformações? ... 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Perdôe o nobre ·Co.Jlega, mas o aparte de i:i. 
Ex. n ão se justifica, t•ratando-.se desta materia. 

O S·R. LINDOLPHo •QOLLOR: - Ei' um símile do requerimento de V. E x . 
O SR. PrnEs DO Rro: - Eu me contentaria em conhecer as garantias a 

que o Sr. ·Assis Brasil se refere ... 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - E eu me contentaria apenas ·com .isto: ue~e

jaria que S, Ex. me informasse si a poUtica paulista apoia ou não os dous 
illustres paulistas que occupara:m até agora, a pasta da Fazenda e a presl-
dencia do Banco do :?rasil. 

O ·SR. JULro PREl\>TElll: - Posso af:firmar a S. Ex . que a politica paulista 
não lhe nega o seu aipoio, porque estavam executando um programma paulista, 

O ·SR. BAJ>TISTA I.,.uzARDO: - Só tenho. a agradecer a V. Ex. a informação 
Lafltimo, apenas que 0 Sr. '.Pires do Rio fizesse questão de retardai-a, qusndo 
eu já podia estar de posse della. 

UM ·sR. DEPUTAI;>O: - V. ·Ex. tarnbem demora com a resposta soore o 
::;:tr<>gramma do Sr. .;\.ssls Brasil . .. 

O SR. BAPTISTA f;uzARDo: - Si v. Ex. se comprometter a nos aco•11pa-
nhar na revolução, IJU direi qual seja... (Risos) 

O Sr. Assis Britsil é uma grande individualidade, e VV. EExs. saoem 
que não é militarist(t é civilista, quer a Republica como o verdadeira e <'on· 
veniente reg1men da Nação. 

O ·SR. PIRES Do !l:ro: - P ois si querem isso, deponham as armas e venham 
trabalhar comnoflc.o, pacificamente: é por isso que nos batemos. 

O SR. CESAR DE lY.fAGALHÃEs: - O general Isidoro queria a dictaidura militar. 
O SH. BAI-TISTA ;Luz.~oo: - Mas, Sr. Presidente, era o que eu desaja~a 

sabe,·: s i S. Pau jo não retirava o seu apoio, si continuava solidario, nesta. hor·> 
de amarguras que atravessamos, com os Srs. Sampaio Vida! e Cincinato 
Braga. 

O SR. PIRES DO Rrõ: - V. Ex. fallando em "hora de amarguras", pensei 
que tivesse se-u pem1amento no Rio Grande do Sul, c.ujos soff.rimentos lamen-
tamos do fundo àe nossos corações de patriotas! (Apoiados; muito bem) . 

O SR. BAPTISTA f'UzARDo: - Agradeço ao n obre Deputado a manifestação 
d(, seu sentimento pelas angustias que affligem o meu Estado; mas, como 
patriota tambem, devo declarar que deploro, igualmente, que injustiças sejam 
feitas a .grandes n~1es, a personalidades proeminentes da nossa Patria, como 
são os Srs. Sampaio Vida!' e Cincinato Braga. 

Sr. Presidente, fU me felicito, corno dizia, pelo aparte do n<>bre represan· 
ta,nte paulista, o Sr. JuUo Preste~. 
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O ,SR. ANNIBAL FREIRE: - O parecer apresentado sobre a rev1sao do con-
tra.cto do Banco do Brasil c.om o Thesouro é muito menos rigoroso do que o 
projecto offerecido pelo illustre 'compa.nhe!Q·o de re presentação de V. Elx., o 
Sr. Wencesláo Escobar. Quer dizer que, theoricame nte, doutrina.riamente, 
nós nos fortalec:emo::: com o a poio e a companhia de ViV . EEx. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - N ão estou, neste momento, discutindo a ra-
zão de seI" ... 

O SR. ANNIBAL FREIRE: - Mas a diver.gencia foi no- terreno simplesmente 
Joutrinario, sem afd'ectar a natureza politica. CPór consequerncia, t emos de 
txarrünar o assumpto no te rreno doutrina.rio e não de sviai-o pa:ra o teDreno 
pcliUco. As divergencias, portanto, nes te terreno se p odem dar entr·e homern1 
obLdecendo ao mesmo crédo politico, desde que no Brasil não ha partidos or-
ganizados. São questões momenta neas 'que surgem. 

O SR . BAPTISTA LUzARIJo: - O proj ecto determinando a reforma do Ban-
co do Jlrasil. .. 

O SR. ANNIBAL ] 'IR.EIRE: - Antes do m a is, o projecto n ão altera s ubstan-
dalmen1e essa O·rientação financeirr:t.. 

O SR. BAPTISTA LUZARDo: - N ão 'e.stou discutindo o m erito do projecto. 
O SR. ANNIBAL FREIRE: - Está discutindo o Lado politico, que não e~lte. 
O SR. AnoLPHO· BEROAMINI: - P arece que é o unico .que existe; o aspec.to 

polltico . 
O SR . BAPTISTA LUZARDo: - Como disse, não estou aqui discutindo a fei-

ção intima do projecto a:presenta:do pa ra a reforma do Banco do Brasil, nem 
i> do ;nobre r epresentante de lPernamlbuco, nem o do il!rustre Deputado po:r 
Mina:s Geraes, o Sr.· Alffonso Penna Junior . Nesta hora, discuto a questão 
justamente sob o ponto de vista politico. O que deseja va - e foi em tal sen-
tido ·que dírigi a minha indagação ao nobre representante paulista, o Sr . Ju-
lie Prestes - era saber si S . Ex . · . . 

O SR . .JULIO PREsTms: - Parece-me que er.a excusado V. E x . fazer uma 
!lergunta sobre assumpto que toda ge,nte sabe . .Nos:lo pomto de vista e pura-
mente .doutrinaria e consta do programma do Partido Republicano Paulista. 

O SR. '.BAPTISTA LuzARDo : - Não é tanto assim, e a proposito peço lken-
ça para ler um editoria·l, .que est(I. em dfvergencia com o que al1ega V . E x . 

O SR . ANNIBAL FREIRE: - T·rata-se de um orgão autorizado? 1El' o orgão 
representante da politica pa ulis ta ? . . . 

o SR. J ULIO PRESTES: - E' t ã o claro, tão diaphano . .. 
O SR. PRESIDENTE: - iPeço licença a o nobre Deputado para lnteTromper 

o seu discurso, afim de submetter m ateria urgent e ao voto da Camara. 
o SR . BAPTISTA LUzA=o: - Obedecer ei a V. 'EX . ' ST. !'resJ.ôente . T ermi-

liv solicitando, como 'convem a os interesses ·do paiz que felizmente o Sr. Jul!o 
Prestes, assegurou o .apoio da politicado E st ado de S. Paulo a os .Srs. SampRio 
Vida.! e Cincinato Braga e eS<pero que a Camara ·não 1recusaria o p edido de 
Informação qu e contende com assumpto que precisa ser urgentem ente es-
clarecido . (Muito bem; muito bem). 

O Sr. Baiptista Lu:zardo : - 1Sr. P residente, está a occupaT a atten-
ção da Camara um proiecto que a utoriza a p romoção, por acto-s de hravura., 
dos sargentos e a lumnos das escolas militares que se di~tinguiram na re-
pregsão ·do movimento sedicioso irrompido em São P a ulo, e dá outras pro-
videncias. 

Creio. Sr. Presidente, que o Poder E xecutivo j á tem lançado m ã o, e 
creio m esmo que a granel, da medida que a gora e·stá em debate nesta Ca.na 
do Congresso Nacional : 

O SR. 1NICANOR iNASCfMEJNTO: - D evo dizer a V. ·Ex. que nã o .foi a gra-
nel. Todos e lles estão :numerados por ordem de antiguidade. 
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O SR. AooLPHO BERGAMINr: - Contra o projecto que só manda promo·ver 
por actos de bravura. E foram promovidos muitos •que nem sahiram daqui. 

O SR. BAPTISTA LUZARDO: - Respondo, .Sr. !!'residente, ao nobre represen-
tante do Districto Federal, .Sr . Nicanor Nascimento, que veiu justamente 
ferir um ·ponto intl're,zsante; e agradeço a S . Ex. -o aparte em 4ue contestou 
que a medida adaptada pelo Governo fosse a granel. 

Colhido de surpreza, como o fui, para entrar neste debate, surge-me 
neste momento, 'qUasi a talho de foice, como .se costuma dizer, uma nota 
que; tenho entre os meus :papeis, a qual illustra positivamente a minha affir-
mação de que o Governo applicou essa medida a granel. Talvez não saiba 
a Camara quantos sargentos foraim promO'Vidos, isto ê, quantos sargentos 
praticaram um acto de verdadeira bravura em São Paulo e se acham nesta 
hora ostentando o galão de .2° tenente'. O numero, tenho-o eu nessa nota a 
que a.Iludi, e é o seguinte: 45•3 .sargentos! 

O SR. ARMANOO BmtLAMAQUI: - <E o Governo poder<á fazer mais, desde 
que tenham merecimento. 

O SR. BAPTISTA LuZARDO: - Não ha duvida. O Governo poderá fazei-o, e 
ê isso que quer, - a autorização ampla para transformar o ·E:xercito, ali-
jando dos n-Ossos quadros militares aquelles officiaes que cursaram as escolas . 
militares, que beberam as instrucções 'aa missão franceza. 

Devo dizer que em na(!a desmerece -o propesito do Governo passado, em 
ter trazido para o nosso paiz a missã,o ,f.ranceza, a mis.sã,o de technicos, a cuja 
frente veiu urma autoridade, incontestavel, que se itez valeir, não nos gabine-
tes, não nas se{)retafias, mas nos camipos de bataJha, o general Gaimelim. 
(Jifuito bem.) 

o SR. NICANOR NfSCIMElNTO dá um a.parte. 
O .SR. BAPTISTA LjJZARDo: - Não estou de accôndo com V. Ex. A op1mao 

que tenho colhido de muitos officiaes que esrtão a honrar e encher de glwias 
o nosso Exercito, pelo .seu preparo, :pela sua dedicaçã,o e conhecimento na 
arte moderna da- guElrra, essa opinião é a mais enaltecedora das ·qualidades 
e com·petencia da mi:;>sãio franceza. 

o SR. NICANOR N~tSOIMENTO: ..._Convido a V . Ex . a ir commigo ao Par-
que de Aviação a vêr se a lli existe algum aeroplano desses que vieram com 
a missão . 

O SR. BAPTISTA LuzA:m>o: - Não entro nesse particular da questão. 
O SR. NICANOR tNASCIMENTO: - Pois isso é que seriá a demonstração 

pelo· facto. 
O SR. BAPTISTA ;i:,uzARDO: - 1.A;pena.s estou constatando a competencia 

dessa missão, a que está E.>ntregue a educação militar do nosso E 0xe1,cito . 
Portanto, o que observo, com as :promoções de sargentos, é que taes promo-
ç~es importam em u;m retrocesso formidavel no aperd'.eiçoament-o das nossas 
cla&ses armadas. 

'Deu-se, ha ·poucois dias, um facto .que feriu a minha attenção. Conversa-
va eu com um capitão do Exercito, meu amigo, em p~en<t Avenida Central, 
quando passa um sa11gento .commissionado. Diz-me o .amigo: Veja lá aquel!e. 
segundo tenente: é um homem que não sabe Iêr, quasi nada entende de 
cousas militares. Foi ha pouco tempo meu bagageiro no -Rio Grande do Sul, 

Chamo a. attençãp da ICamara ' ,para este facto. 
O SR. LINIOOLPHO PEssôA: ~ .A!pezar disso, :Póde estar oompenet rado de 

seus deveres militareis. 
O SR. J3ÀPTISTA r,,uzARDO: - Talvez, pela sua pro1)ria ignorancla, sejam 

méros instrumentos fio Governo. 
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UM· 'SR. DEPUTADO: - Talvez se tivesse operaido uma transformação, pela 
qual elle viesse a merecer -esse !favor da lei. 

O SR. BAPTISTA LUZARDO: - !Perdão. Não poderia haver evolução, m esmo 
a mais ra,pida a mais ~mergica, que pudesse faze.r de um sim.pies bagageiro 
um segundo tenente em tão pouco tem·po. 

UM :SR. DEPUTAJJO: - V. Ex. não deve ignorar que, n a grande guerra, 
simples mecanicos se tornaram generaes . 

O SR. JOAQUIM DE .SALLES: - O general Zéca Neto, o general Honorio Le-
mos aprenderam acaso com a missão franceza? 

O SR. BAPTISTA LUZARDO: ~ 0 general Zeca cNeto, •O general Honorio Le-
mos, si não receberam instrooção da missão franceza, r evelaram índole mi-
litar, nos campos de batalha. 

Mas o que se faz aqui .com esta ·lei não é ,por índole, pois são promo-
vidos muitos que ainda não entraram em combate. 

o .SR. NICANOR NASCIMj;jNTO: - Mas t eem 
0

intenção de fazei -o. 
O SR. BAPTIS1'A LuZARoo: - V. Ex . diz muito bem. A seriedade do pro~ 

jecto é tal, vem este corresponder a uma necessidade do nosso ·Exe•rcito, que 
o nobre Deputado 'Pelo Distric.to Federal, Sr. Nicanor N aiscimento diz quer 
propôr a promoção daque1lais bravura s Incubadas, que ainda não se revela-
ram, mas 1que, de uma hora pa ra outr.a, conforme o paidrínho ou o pistolão 
qu(· tiverem, natural-mente, terã o de galgar esse posto. 

O SR. J>REJSIDENTEJ: - Observo a o nobre Deputa do estar findo o tempo de 
que dispunha para m10aminhar a votação. 

O .SR. BAPTISTA LUZA.Roo: - Obedecendo á obse-rva.ção de V. Ex., :Sr. Pre-
sidente, dou por findas as minhas ohservações . 

SESSÃO DE 3Ci DE DEZEMIBRO 

O Sr. Baptista Luzardo: - Sr. Presiden te, em dias passados, oc-
cupei a trtbuna da Camara, afim de proceder á leitura de uma ·carta de um 
illustre offlcial do .Exercito, que se acha preso ·e recolhido á Casa de Cor-
recção. lNesse curioso documento, de alta gravJ.dade m esmo, relatava-se com 
minucias a m an eira por rque são tratado.s, no r eferido estabelecimento, os 
officiaes do Exercito e da Marinha ne lle recolhidos . 

Sr . Presidente, essa carta impressionou devéras a todos quantos tiveram 
a c>pportunidade de 161-a, e nem podia ser de outra !fórma, nem de outra ma-
neira devera ser, •visto como nella fazia-se referencla.s a factos de summa 
iir,JJortancia, gravíssimos, que vinham pôr, mais uma vez, cabalmente á mos-
tra, de como eram trata dos officiaes do Exercito e da Marinha, na hora 
actual, peJos dirigentes do P·oder. Agora m esmo, Sr. Presidente, soccorro-me 
desta tribuna para da r .conhecimento .á ICannara e ao Paiz de uma $egunda 
carta, relat a ndo .fact os ainda mais graves, ameaças essas que, a se tornarem 
rea:l!dade, ter-se•hão commett!<lo os actos mais Ignominiosos, mais infa man-
tes, que um poder const ituído será capaz de pra ticar. 

A carta, que r ecebi pela manhã de hoje, ê a seg uinte: -(LB) 
"Rio de J a neir.o, em 26 de dezembro d e 19·!M. - Da Casa de Correcção 

- Ao Exm o . .Sr . Dr. Baptista Luzar-do - Meu e.rnimmte pa trício - Mln·has 
Saudações . 

(* ) Não !foi revis to pelo orador. 
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Peço :receba V. Ex. os íneus agiradecimen.tos pelas bondosas refere11cias 
!feitas ao meu nome e pela constderação que disn:>ensou á carta em que re-
velei a V. Ex. o tratamento a que eu e os m eus c01npanheiros de prisão 
estam.os sujeitos na Casa de Co·rrecção. Junto, a esta, algumas photographias 
comprovadoras das minhas afifi.r>mações. Por ellas, terá V. Ex. a viva im-
pressão dos vexames que nos estão sendo infligtdos. E' opportuno relatar 
a V, Ex., para que, da tribu·na da Camara, transmitta-o a todos os brasilei-
ros, o facto occorrido, neste .presidio, no dia 17 do corre nte, que vale por 
significativa adverte:ncia e ê um sy1nptoma caracterlstico da cr·escente vlo-
lencia que se vem exercendo contra os presos po•liticos'. 

Como na ve.spera se houvesse da;qui evadido um preso Q)Olitko, revolu-
donario de 19!2,2, resoiveu, n aquelle dia, o Sr. Loureiro castigar aos demais, 
prohdbindo-Iihes o p asseio •hygienico da tarde, no pateo interno do estabele-
cimento. Ignorando essa injustificada restrlcçào, alguns o.ftficiaes, não se 
conformando com as observações feLtas pelos guardas, que su,ppuzeram .pro-
viir de má interpretação das ordens recebidas, sah!ram á tarde !para a:quelia 
pateo, como vinham fazendo desde os primeiros dias. Mal haviam elles alii 
chegado, quando lhes appareceu o te nente •Commandante do destacamento 
que guarnece o es.ra;be!ec!mento, o qual, em nome do Sr. Loureiro, intimou-os 
a se recolherem aos ,cublculos, sob pena de se•rem a isso compe!lidos pela 
forç;a, •que, no caso de qualquer resistencia, tinha ordem de fazer f01go. 

Feridos no seu amor ,proprio de homens e militares com essa selvagem 
ameaça, fizeram sentir .os ofificiaes , áqueHe tenente, que nã o se retirariam. 
antas repe.llfa.m tão1 insoUta intlmação, ali :permanecendo a té que fosse fu-
zilado o ultimo dull~s . ·Era essa a situaç;ão, quando, percebendo a monstruo-
sidade do que iria p.cco.rt1er, desceu ao pa teo o coronel Pinho de Casti1'hos, 
afim de evitar a chf'lcina imminente . O .sr . .Loureiro, que viera ao estaibele-
cimento, a.chava-se em sua -secretaria, tramstformada, pe[a.s circumstancias, 
:no P. C. de onde eram dieta.das as ordens, .para. o destacamento, que, emba· 
lado, penetrara. no paiteo interior, afim de executar a brhlha nte operação 
1J-Olitico-correocional , Procurou-o o coronel Castil.hos, e com elle se avistando, 
eXiJJoz-1he a catastrqphe que seria a lucta entre a força, embalada e rapazes 
desar'1naxlds; fez-lh~ sentir a sem razão da medik'la tomada como represalia 
a um acto pessoal ao· qu·a l eram alheios os q.ue eLla visava ferir ; mos-
trou-lhe, rpor ifim, a disposição em que achavam os ofüiciaes de se 
deixarem matar at~ o ulUmo, antes que se submettess em ao inaudito ve-
xame de .serem levados, a couce d e a!"ma, atê os cublculos. ·Nestas condições, 
pro.poz-lhe afastar q.alli os rapazes, desde que se fizesse retirar, préviamente, 
a força destinada a os tfuziiar. 

Sempre alleganÇlo a necessidade de fazer respeitar o principio de auto· 
ridade e o dever de não se deixar desmoralizar, acabou o LSr. Loureiro por 
concordar -com essa, proposta e entrar, no dia !mmediato, em entendimento 
com o coronel C'astilhos para regular, definitivamente, o caso. Assim, fo i 
.evLtado o innominavel attentrudo, que .por mui [JOUco não chegou a se con-
sumí!Ilar, cobrindo \}e luto nume·rosas familias e para semipre manchando a 
nossa TeJ)utação de .povo civilizado. 

O Congresso, dtintro de pouco;> dias, deixará, de funcc!onar. Sobre a noite 
em que nos achamos me.rgulhados, ·pesam, absoluto e sinistro, o silencio, 
apenas que·brado al!íora, pelos protestos de V. 'Ex. e seus lntrepidos compa-
nheiros de opposição. Antes, pois, que tudo emmudeça e a Nação, cructfica-
da, fique •á completa mercê do.s que a 0;pprimem, po.S'Sa a voz eloq,uente de 
V. Elx. preparal-a, para arro.star os dias som•brios que se a-pproximam . 

Compaitrido, atrencioso e criado obrigado - J. ffotéro de Menezes Junior, 
tenente-ooronel de infantaria". 
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Vê V. ·Ex., Sr. [>residente, qual o tratamento dispensado aos presos po-
lítico$ que, .pela nossa Constituição, devem .ser reco-lhidos a Jogares não re-
servados ao-s \J)resos communs. tNão é isto o que se ·o-bserva presentemente 
com os actuaes militares de terra e már internados nos cubículos da Casa de 
Correccção . Tenho ruqui, 1Sr . IPre·sldente, a prova material lnsophismavel. 
palpavel, que é uma photographia, de que esses oflficlaes não estão a'bsolu-
tamente· reco1hidos a presídios <ies:tinado.s é;quel!eg que commettem crime 
politico. Estou certo de que não ·haverá um só deputado capaz de negar 
a evidencia deste facto. A:qul esta. a ,photogra.phla, que exhllbo á Camara, 
mostrando perfeitamente que este é um dos fogares destinrudos a réos de 
crimes communs. Quem se acha photographado neste .cuhicu'lo é o Sr. tenen-
te Ruy da Cruz Almeida, instantaneo apanhado no dia 23 do corrente mez 
de dezBmbro de 1924. A credito, portanto, que deante desta prova ins01phisma-
Yel, ninguem poderá vir perante a Camara af.firmar que os militares, o.s i!Jre-
sos políticos recolhidos á Casa de Correcção, estão intern·arl.os em Jogares 
compatíveis com a sua situaição de presos políticos. Pos.suo uma collecção 
de 3·6 photographias, q ue, lamentruvelmente, por esquecimento, deixei em 
minha casa, e que comprovam perfeitamente, de modo exuberante, as ver-
dades na.rradas na 'carta que me foi diri•gida e cuja leitura lfiz á Crumara. 
Espero, todavia, ainda poder trazer essas photograpllias á apreciação de 
meus honrados pares, na sessão nocturna de hode. Entre essas photographian 
ha uma bastante e:iõpressiva, em ·que se vê uma lata de gazcilina tranSf'or-
mada em um bule em que é servido o ca:Dê aos generaes ali detidos. 

Dltas estais palavras, rvou occupar a attençã0 da Casa ·para proseguir 
na:s considerações que ha dias· lfiz acerca da politlca internacional do Brasil 
com a Republica Oriental do Uruguay, quanto aos commentairios que vinha 
fazendo á margem do memoraveJ discurso proferido no Par.lamento uruguayo 
pelo 1Sr. -Manine Rios . Infelizmente o adianta.rdo da hora não me permitt!u, 
na,quella o:cca.sião, conicluir a mLnha oração, coan a qual .queria dar plenQ 
conhecimento aos meus collegas de determinados factos. que S'e desenrola-
vam na extrema fronteira do sul do ·paiz. Mo.strei então que as noticias 
dadas pela nossa imprensa sobre a internação de correligionarios nossos não 
eram ve!'ldadelras . Baseando a ml•nha a.l'\gumentação em informes d'ornecidos 
por essa mesma lmipren.sa, consegui demonstra r ít evidencia quanto alguns 
delltJS eram infu.ndados. Puz em ifóco ainda, naquella minha oração, que as 
contradições havidas na iml;JTensa lio UrUJguay a reiweito dessa internaçãd 
eram a prova cabal de que eltla se n ão poderia dar como a desejava o Sr. Bal-
thazar Brum, .baseado na Convenção de Haya. E .ra justamente baseado 
nesse documento, nas disposições da !Convenção de H.aya, que o Sr. Baltha-
2ar Brum, pelas columnas de El 'DW., advogiava a internação de Zéca Netto, 
Honorio Lemos e de JuUo tC'esar de Barrio's. O Sr. Manine Rios prov;ou 
exuberantemente que tal não se poderia dar, .porque no caso em discussão 
as duais disPosições da Convenção de Haya eram aipenas ap,plicaveis a pai~ 

zes belligerantes, e não como no caso actuaJ do Uruguay com o Brasil. 
O SR. BERNARDES SoBRlNHo: 1-- A bei!Ugerancla assegura maiores direitos·. 
O SR. BA.PrrsrrA LUZARDO: - Mas tambem acarreta maiores responsa'bili-

dades, não só para o paiz neutro, ,como ainida para aquelles que se asylam 
nesse paiz. 

o SR. NICANOR l<IASCIMl!lNTo: - V. Ex. me permlttlrla um aparte? 
o SR. BAPTIST;\ LUZAR.00: - Com muito prazer. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Esse ISr. Julio Barrlos não é um antigo 
coronel oriental reformado? 

0 SR. BAPTISTA LUZARDO: - Sim. 



- 506-

o .SR. NICANOR NASCIM.'lilNTO: - Era o ,que eu queria que V. E ;x , decla-
rasse á Ca.mara. 

O SR. BAPTISTA LuZARDo: - Jullo Cesar de Barrios ê ,brasileiro, natural 
do Municipio de Alegrete no Estado do IRlo Grãn-de -do !Sul. Ahi, elle perdeu 
em memora:vel jury, no qual !foi advogado o saudoso republicano, o Sr. Dr. 
Barros Casal, dous dos seus irmãos, justa,mente na occaS'ião em que eram 
jlu;g;ados. Ainda tem outro irmão o Sr. coronel Francellino de Barros, com-
panheiro que foi da causa libertadora do Rio Grande do Sul em 11'92'3 . Posso 
pois, assegurar á Camara que Julio de Barros é brasileiro sul-riograndense, 
embora ha muitos a nnos r e.sidindo em \Passo de los Touros, na R epublica 
Orienta l do Uruguay, tanto que, irrompendo, neste paiz, a Juta armada entre 
o Par.tildo Blanco e o ParUdo Colorado, :para a victoria finaJ deste t anto 
contribuiu o genio audacioso do nosso compa,tricio, que a situação t rium-
phante ju1gava por mierecida:s conferir-lhe as ho,nras de tenente-coronel do 
Exercito Uruguayo. 

o SR. NrcANOR NASCIMENTO: - u:>e me.do que contlnúa a receber esses 
proveitos da R epublica Oriental do Uruguay. 

O .SR. BAPTISTA LJJZARDO: - Abso:lutamente não tem proventos, t em hon-
ras. ·v. Ex. leu, tanto quanto eu, o propdo documento do Sr . Manine 
Rios e•m que S. 1E;x. declara, na Ca,mara Uruguaya, e sem que fosse con-
testado, que a sltuaçã.o do Sr. ':Jullo de Barrog é de s imples oflficial honorario 
do Exercito Uruguayo. 

O SR. NICANOR NASCIM.·EJNTO: - Não é sõ honorario; é uma especle de. 
reformado. 1 

O 1SR. BAPTISTA :,LUZA.Roo: - Elle é tratado ,como official honorario. Essa 
é a expressão que Ma.nine Rios bonsigna.. Mas o que ex-Chancel!er 
declara foi em combinação com, o Presidente José Serra.to, desde que elle 
!havia aJbandonado completamente a sua residencla, envo[vendo-se na guerra 
clvll do Bras11, percpa o direito das •honrag miJ.itares que 'possuía. Tudo isto 
consta .do discurso 1pro,ferido 1pelo Sr. Ma,nine Rios, publi'Cado no Jor nal 
d.o Oommercio de 2~ do corrente. 

O SR. NleANOR J,'l' ASCIMElNTO: - Para ser off1cial 1Jredsa va ter-se natura-
lizado, ta9ita ou e:x;,pressamente. 

O SR. BAPTISTA LuzA.FJDo: - Não perdeu absolutamente a su:L •qualidade 
de brasileiro, visto como as leis orientaes tal não exigiam tratando-se apenas 
de honras militares. 

O SR. NICANOR l'iASCIM.'ElNTO: - Então ad1quirlu duas nacionalidades ~ 
O SR. BAPTISTA f'UZA1llOO: - Podia ter até tres, e V. Ex. saibe que é uma 

grande honra esta 1que, desde a IGrecia antiga, se confere ao·s cidadãos nu· 
ta.veis. Ahl está o grande San Martin que, na Republlca Argentina, é tido 
como cidadão sul-americano. ·Ahi está Bolivar, que todos os 'Paizes fizeram 
onestão de servir-lh,e de .berço natal. 

O SR. LINOOLPHp Co:r..LoR: E V. Ex. rucha que esse coronel Barros é 
igual a Bolivar? 

O SR. BAPTISTA LuzARDO: Não ha necess1'dade :de ,com,parações dessa 
especie. Ca,da qual com as suas glorias . .Julio de Barros serviu com dedl· 
ca1:ão certa vez á qausa dos Colorados e não deixou de ser brasileiro, o que 
vem de provar no m=ento actual . 

Eu já vinha preparado para o debate, Sr. Presidente, já esperava que 
a tocaia me estlves~e '.[)r:0'Parada, mão pelo nobre DeP'u,tado, ma:s pelos dignos 
representa,ntes governistas do Rio Grande do Sul. Tra go corr.migo um do-
cumento, por onde sie vê ·que Julio de Barros é brasileiro, co·ruforme elle mes-
mo declara, em entre:vista publicada 'em 6 de dezembro de 1924. 
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O 1SR. NICANOR NASCIMENTO: - Quando está no 'B•asi!; é Barros; ciuando 
está na 'Republica Or~ental do Uruguay, é 1Barr1os. 

O SR. BAPTISTA LUZARDo: - Isso é com.mum nas zonas fronteiriças de 
,paizés de idiomas irmãos. · Na revoluçãJo passada, os jornaes officiaes diziam 
"Nepomuceno Saraiva", quando deviam escrever "iNepomuceno Sara via". 
Hoj~, ha conve.niencla em se dizer Julio de ffar rJos para asfilm dar a impres-
são de •que é um estranigeiro envolivido em assumptos patrios. 

O SR. LINDOLPHO ICoLUJR : - A .nossa confusão era natural, porque não 
s;1biamos exactamente como sa chamava Gumercindo, si Saraiva ou si Sa-
ra-via. 

O SR . BAPTISTA LuzAJRDo : - Dizia o Sr. Barros na sua entrevista á. La 
Prensa, de Buenos Aires, em 6 de Dez;em.bro de 1924: 

"A minha a10tuação nesta emergenc:ia revoluciona.ria, como coronel dO 
exercito da Republica Ori-ental do Uruguay, traz-me-ha como consequencia a 
perda dos meus direitos militares, adquiridos nos campos de batalha. Mas, 
isso Jl'Ouoo m e impo·rta, pois a nteponho aos interesses sub!lilternos os da minha 
patria". 

O SR. FLORES DA CUNHA: - Quem assevera a V·erdade é o nobre Deputado 
pelos Distr!oto Fede!ral, Sr. Nicamor Nasicimento, porque o Sr. Julio de Barros, 
ou é brasilek-o ou é uruguayo. Não .é, como ·acaha. de affiTmar 0 nobre orador, 
nascido no municipio de Alegrete, e sim de ·san'1:'An111a do IAvra mento, Joga;r 
onde deu combate a Mar-0os de /Barros, de onde sua familia tirol\1 o name . 
Não se sabe ao certo si se fez brasileiro ou si é urug uayo . Tenho ainda um 
argumento ·que é :irres,po111divel: no anno passado, e·ra tenente~coronel com-
ma-ndante da minha oolumna o seu iormãio Leonidas de Barros, que se dizia 
francamente uruguayo. Eu, aliá.s ·e,stou de pondo contra mim e contra O· exer-
cito republicano d0 Rio Grainde do Sul, sem embair.go. Negrito· ou L eonidas de 
Barro-s, diz-se uruguayo. 

O SR. BA.PTISTA LuzARDo: - .Pouoo adeanta ao 1caso a informação do nobre 
Deputooo, o Sr. Flores da Cunha. 

O SR. FLORES DA CUNHA: - O Sr. Nu.canor Nascimento é quem tem razão; 
0 Sr . Julio de Barros ·OU é brasile iro ou uruguay.o. 

O SR. l3APTISTA LuzARDo: - Eu t enho a,qui um do.oomento no qual Julio 
de Banos declara que renega todas as honras de coronel do •Exei;oito Uruguayo 
pelos interesses da •Sua patria. 

O SR . FLORES DA CUNHA: - Elle é, effectivamente, de ramilia brasileira, 
mas nascido e m Saint'.Anna do Livramento sobre a linha divisoria, Jogar ·onde 
ha pouco combateu. ' 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: V. Ex. dev:e JlrOvar com certidão de idade 
o que está a llegando. 

O SR. FLORES DA CUNHA: Mas, eu não podia. advinhar que, chegando 
hoje do Rio Grande do Sul, viesse ouvtr esse discurso de V . . Ex. Quando hou-
ver opportrunida.d!e, p!rocuora,rei exhibir a certidão de nasc:imento de Julio de 
Barros. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Estou sustentando em primeiro Jogar, qw~ V. 
Ex. não póde a.ffirmair que elle <não seja brasileiro. 

O SR. FLoRms DA CUNHA: - Nasceu no ·Jogar cmde as aguas se divorciam . 
Não é territorio braS'i!ei·ro. 

o SR. NICANOR NASCIMElN'l'O: - Nascido ou não no Brasil, nascido ou não 
na linha dlvisoria, ei.le optou pela naicionaJi.daide uruguaya e, como tenente-
coroneJ do Exercito d.a R epubJi.ca Or:iental do Urug uay, a<uf.er!u proventos em 
dinhef.ro. Pela Constituição Brasileira, a acceitação de hon::-ais, emprego ou 
pensão e;;trangei!rOS, importa na perda da nacionalidade. Esta é a lei do Brasil. 

O SR . LINDOLPHO CoLLo.a: - Sobre isto não ha discussão possivel. 
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O SR. BAPTISTA LuzARDO: - A Constituição Bra:sileira tambem prohibe a 
aioceitação de condecorações estra.n.geiras, e .no entretanto 0 Bra1lil está replb• 
to de condecorados . Agora mesmo o Sr. Nabuco de Gouveia apresentou as 
sua; ·Credenciaes ao Governo do Uruguay ostentando na lapela. da s·ua casaca 
a Legião de ·Hoil'ra da Franca. 

ú SR. NICANOR NASCIMENTO: - o Sr. Nabuco de Gouveia, acceitou com-
missão no ·estrangeiro, com licença do Congresso e até 1JO·r um convenio int.er-
naclonal. Era.moo al!iados da França . 

O SR . BAPTISTA LuZA.RDo: - Mas uma alliança àip.Iomatica não r·evoga a 
Constituição. 

o SR. NICAN.OR NASCIMENTO: - V. Ex. está confundindo tudo. 
O SR. BAPl'ISTA LuZARDo: - V. Ex. quer habilmen te embrulhar a questão. 

Uma all1a.nça internaicional entre dous povos ja mais se•rviu para alterar tex-
tos constitucionaes. Mas, por isto ou po·r aquillo, Por fás ou por ·nefas. por 
alpha ou bétha, a verdade é ·que Jul10 de Barros é brasileir-0, .de familia bra-
s lleira. 

O SR. JuLio PRESTES: - Mas essa renuncia só podia fazer por intermedio 
do Ministe rio· do Exterior. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - V. Ex. dá Ji.cença ,para um aparte'! Não se 
trata de condecorações; t•rata-se ·do seguinte caso ·constituciona l: Perd€r6e o 
direito d:e cidadão brasileiro pela acceitação de emprego ou pensão de .governo 
estrangeiro, sem lic.ença do iPoder Executivo do paiz . O ·S-r . Barros assentou 
1Jraça no Exercito Uruguayo e recebeu nomeações e pensões. 

O SR . WENOESLfo EscoBAIR: - Oomo é que prova que reoebeu peinsões? 
O SR. NICANOR ;NASCIMENTO: - Ao pass0 que 'º Sr. Nabuco de Gouvêa ac-

ceitou missão no eptrangeiro com Ji.cença do Governo J3rasileiro, o que não 
incide na perda da cidadania.. São casos diversos. 

o .SR. BAPTISTA L UZARDO : - Perdão ; V. Ex.' com a J:i ab!Udade que todo~ 
lhe reconhece m, qujl>r desviar a .questão para produzir effeito. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO'. - V. Ex . é 1que tfallou em condecorações. 
A acc.eitação de condecorações que a Constituição proh'.ibe importa na per-

da de direitos políticos e a ddaid:ania perde-se COtm a acceit ação .ao emprego 
ou pensão. E' um paso completamen.te differente . P e la lettra da Constituição 
Br<IBUe.ira, Julio .de Barros perdeu a nwcionalidade. Aqui está a Constituição 
BrasHeira: "!Perde -se a cidadania em dous casos: 1°, pela naturalização; 2', 
pela acceitação de f"mprego ·OU pensii,o". 

O SR. BAPrISTA LuzARDO: - Mas a perda <los di•r eitos •po.Jitico.s , o que si· 
gnitfica? ou po~· outra, para perder os direitos políticos o que é preciso que o 
cidadão perca? 

o SR . NICANOtR !NASCIMENTO: - A minha .questão está liquidada. V . Ex. 
foi bati,d:o ean can.nopo r ra.so. PI"o1ponha ru~ora V . Ex. a sua q uesitão, ma;, em 
tel'l!llos clar-0s . O S·r . Bar·ros é uruguayo. 

O SR. GEJTULIO VAROAS: - JuHo de Barros procurou applic.ar ao seu caso 
aq u elle dito: "Me de<lig o de mi p a:labra e m honra de mi pravecho " . (Riso) . 

O SR. BAPTISTA LuzARno: - Sr. Presidente, estava neste p articular, dizen-
do que rucredito ta J:itO n essas noticias como naqueHas que ha 15 ·dia!í se publi-
cou a qui em t ermos ·crutegoricos. 

o SR. NIOANOH NASCIMENTO: - .A,gora •acred:ito que é certo, 
O .SR. BAPTISTA LuzARDO: - Acrediito tanto cOJno na tomada desse famoso 

Bellarmino, e.orno acredito n a completa. liquidação do mov.lmento ·revolucioni.·· 
rio do Rio Grande do Sul. 

o ·SR. FLOREJS :QA ICUNHA: - Que ;falta ·para terminar? 
O SR. BAPTISTA LUzARDo: - V. iEx. verá o que falta. 
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o SR. FLoREs DA CUNHA: - V. Ex. deve estar melhor informado do que 
eu. Espero a Tesposta de V. Ex. 

o SR. BAPTISTA LUZARDO: - RespcJ.ndG a V . Ex. Quando chegaTam a esta 
cidade os rumores da batalha travada em Inhanduhy pelag forças sob .o com-
mrundo do nosso illustre collega o Sr. Flores da Ounha, ·lucta em que perde-
mos um denodado companheiro, o Dr. Antonio Monteiro, já se annunciava a 
proxima terminação da Tevolução· rio-grande nse. 

o SR. FLORES DA CUNHA: - V. Ex. não se purlurbará oom. um a pa:M:e? 
O .SR. BAPTISTA I,uz.ARDo: - Te re i muito prazer em receber apartes de 

V. Ex. 
O .SR. FLORES DA CUNHA: - Peço a V. Ex . . que, em loga·r de dizer bata-

lha, diga que foi uma disparada vergonhosa. Os· revoltosos não extenfüir{l,m 
linha . Não quero m e vangloriar •com as esporas de ouro daqueJ.la "batalha". 

o ·SR. NICAN'OR NASCIMENTO: - V . Ex. não póde 1'.alar porque está morto; 
foi ferido ·na espinha por uma bala e ·recolhido a um hospital em Buenos Aires. 

O SR. :BAPTISTA LuZARDo: - O .aparte do nobr.e ·representante do Rio Gran-
de do Sul não encerra novidade alguma nem traz desmere.cime nto ás fürças 
que foram, naquella occasião, batidas, por que a Camara deve estar lembrada 
de que tive bastante hombridade paira ·dizer que as forças revolucionarias der-
rotaJirn em Inhanduhy o foram pela madru·gada, ataJcadas de surpreza e com-
pletamente ·esphaceladas; af'firmei ·isto da tribuna d.a Camara. N essas condi-
ções, desde eS'sa occasião, relatei, com a maiQT iose1J1ção de amimo, o que t1nha 
sido esse •combat'e. 

o SR. FLORES DA CUNHA: - Não foi batrulha. 
o SR. BAPTISTA LUZARDO: - Não foi. Nem disse que Os meu COTreligiona-

rio~ tivessem .corrido, mas, sim; esmagados no proprio IO'caJ em que se dé.ra 
o combate. · 

O aparte do .nobTe Deputado nada escla rece, portanto, vindo, antes, cor-
ioborar a minha palavra e e videnclando que sempre que trago factos a 0 co-
nhecimento da ·camara p<rocuro ser o mais verdaid·eiro passivei. 

o SR. NICANOR N ASCIMEN'.L'O: - Mas é frequentemente i].Judido. 
O .SR. BAPTrSTA LuzARDo: - V. Ex. ainda mão apontou aqud um só facto 

por mim r ela tado e· que se afastasse da verdade. 
O SR. FLoRES DA ICuNHA: - V . E x. ainda não respondeu ao meü aparte: 

que falta para te rminar a luota? 
O SR. WENCEJSLAo EscoBAR: - Disso.Jver as fo<rças revolucionarias ... 
O SR . BAPTISTA LuzAJIDo: - As noticias que aqui c hegavam das batalhas 

travadas pelo· illustre <Collega d eram. ao Paiz a impressão de q'ue S. Ex. pos-
sui.a o dom da ubiquidade. Agora, V. Ex. esta.va chegando ao Rio Grande, 
dahi a horas estava na Caverá, pouco depois em Inhanduhy, apôs em Dom IPe-
drito e, logo em <:reguida, em Camaiquan d.e São !Borja .. . 

o SR. ZOROASTRO ALVARENGA: - No dia segUJinte estava moorto ... 
O !SR. BAPTISTA LuzARDO: - ... e, até, 111 0 outro mundo ... 
O SR . LINDOLPHo CoLLoR: - Nunca tivemos noticias a.fflrmando que o Sr. 

Flores da Cunha tivesse sido morto; foram boatos. 
o ·SR. NrcANoR NASCIMENTO: - Noticias houve ·die que s. Ex. havia r>e· 

cebido um ·balaço na espinha e seguh·a para Buenos Aires. 
O SR. FLORES DA CUNHA: - J'eço v~mia para declarar que a minha ubiqui-

dade no caso deve ser mais attribuida á .espinha dorsal do meu cavallo do que 
a mim mesmo. 

o SR. BAPTITA L UZARD<>: - Faço justiça, neste particular, a V. Elx. Não 
contesto, nem <nUIIl'C.a contestei, a bravura de V. 1Ex. 

O SR. LrNDOLPHo CoLLOR: -'E' um traç0 muito digno do caracter de V. Ex. 
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o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Que, aliás, se tem manifestado muito di-
gno sempre. 

O S~ . BAPTISTA LUZARDo: - Muito obrigado a. VV. EEx. 
Sr. Presidente, volto á resposta que estava dando ao Sr. Flores da Cunha. 

Com0 aiccentuava, dizia-se .que ·S. Ex. estav.a ora aqui, ora acolá. Quem co-
nhece aquellas regiões, oomo eu, verifica que taies iruf'orm.ações eram positiva-
ment~ inveridica.s. 

O SR . FLORES DA CUNHA: - Poderia fazer a V. Ex. a descripção da minh11 
marclia, mas, qua'Ildo vi.m a-0 Rio de J a neiro desta vez, ac!'editava não toma;r 
parte em mais sessão aJ.guma da Camara. Si tiver Q:IJportu'!lidade, terei o pra-
zer de na!'rar a 'V. Ex. o que fiz por lá . 

O SR. BAPTISTA LuzARDO: - 'l'e·ria grande prazer em ouvir a V. Ex . 
O SR. FLJORElS DA CUNHA: - :Posso, e·ntretanto, dizer desde já que no dla 

31 de Outubro embarquei no Rio de Janeiro, que a 5 de Novembro estava no 
Rio Grande do Sul, a 6 estive duas horas em Porto Alegre, a 7 tiroteei a van-
gu0Jl'da de Honori'O Lemos na estação de Iguassu'-boi; a 8 retirei-me, dei-
xa;ndo-lhe o f.lanco 'livre e a 9 peguei-o dormindo. 

O SR. BAPTISTA LUzARDO·: - O que se verifica é que V. Ex seguia sempre 
a mesma .linha de Alegrete a Uruguayana. 

o SR. FLORES DA CUNHA: - V. Ex. conhece o curso do, Ibicuhy? 
o SR. BAPTISTA LbzARDO : - Conheço. 
o SR. FLORES DA CUNHA: - Estive na ponte de Ibicuhy, na ponte do P3.8· 

so de .Santa Ma.ria que liga o municipfo de :Santa Maria ao de Itaquy. Não ê 
Vt>rdade que tenha !destroçado a columna do S. Tenente Si.queira Campos· 
Apenas, tendo sahid9 de Uruguayana dous dias depois do. •combate de Lgua.ssu'-
boi, pude aitacal-o Pf!lo Ibicuhy, de modo que ficasse entre dous fogo s, o da 
minha column a e a de Oswaldo Aranha . Aquelle .tenente apanhou duas ca-
maras de ar de automovel e se atirou ao Uruguay, onde foi salvo pelas auto-
ridades da sub-prefeitÚ·ra maritima da Ar.gentina. Não é verdade que tenha 
havido combate; elle não combateu . 

o SR. EPHIGENiq DE SALLES: - Um .campeão de natação . . . 
o SR. NICANOR NASCIMENTO: ---,. A batalha tornou-se fluvial. 
O SR. BAPTISTA ;r,uzARDo: - Agradec;}o a infor mação de V. Ex., qmi vem 

provar que a colunnria do tenente SiqueiTa iCampos não foi destr.oçaida . 
O SR. FuoRES D4 CuNHA: - Foi combrutida em Itaquy pelo te nente-coro-

nel DiocJeclo; deamt13 da pressão da minha co'1umna, porém, e da de Oswaldo 
Aranha, nã,o se deu combate; perdeu todo o armamento e, o 1que não foi ap· 
prehenfüdo, foi aürado n'agua. 

O SR. BAPTISTA LUZARDo : - Mas, Sr. Preside nte, preciso t<>..rmrna r a re11· 
posta ao aparte do nobre Deputado, Sr. Flores da Cunha, q.ua,ndo S. Ex., per-
gunta o .q!lle falta J)ara terminar a rev.oluçiio. Devo lembrar a S. E x . que 
desde o primeiro dia c,m que estalou o movimento do Rio Grande do Sul, diz-so 
que a revolução esta,ria dentro em ~ouco abafada, dando para isto o prazo de 
10, 15 dias no maxir,no .. No meu, primeiro discurso, contestei que isso •se pa'S-
sasse tal qual, conhflcendo, como conheço, perfeitamente, aqueJ.Ja região e af· 
fkmei que nem em 15 dias nem em um mez, nem em ·aous estada jugu\ada 
a r ervolução. Fui mE).is longe: asseverei que a revo.lução não· seda esm aga1a . 

Passarem-se, Sr. P.residente, os 10 dias, os 15 dias, o m ez, dous mezes, 
caminhamos para o t erceiro e a revolução .continua. 

Aproveito agora a occasião para appellar pe.ra o nobre leader da bancada 
Sul Riograndense, o .Sr. Getulio Vargas, que tanto quanto . eu, sabe que, na 
zona das Missã<ls, es~á hoje formada uma columna de mais de tres mil homens . 

O ·SR. FLoREs DA, ··CUNHA: - Não apoiado. 1Mas V. Ex. não respondeu ao 
meu aparte . E, a vespeito, vou informar á Camara. O Rio Grande d.o Sul, 
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excepção feita do mumc1p10 de S. Luiz, e.stá •completamente pacificado, em 
or(lem. Em s. Luiz, ha uma columna !'evolucionaria que está para ser batida, 
porque quatro coluannas seguem para alli, em .sentido convergente. Essa co-
Iumna tem apenas 1.500 homens, nem todos 0.!rmados, commandada por um 
capital, o Sr. P ·restes arvo·rado em co1·oneJ. Todos os outl'O.s officiae.s estão na 
na A.rgenüna. Desafio contestação . 

O SR. BAPrISTA LuzARDo: - Os jornaes de hoje, e, entre e!les, a propria 
G'azeta àe Noticias., consignam que, hontean, dia 29, uma f.o.rça sob o comman-
do de Leone l Rocha, t omou conta do muni-cipio de Passo Fundo, de um deter-
minado logar. 

o SR. FLORES DA CUNHA: - Tesoura.s . 
O SR . 'BAJTISTA LuzARDo: - Exa:ctame.nte. Tesouras . 
Veja V. Ex. pois, responde:nd0 ao seu aparte, .que o Rio Gra·nde do Sul, 

n~o está tão pacificado como V. Ex . diz . · 
O SR. FLoRES DA CUNHA: - l\IIas n eS'Se Jogar, Tesouras, existe apenas um 

grup j de meno·s ·de cincoenta homens. 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - 1E. o c o•ronel Ba:reellos, onde está? 
O SR. Fr,oRFJs DA CUNHA: - O coronel Barcellos está de rrotado; já perde.i 

até o f.ilho; e nunca teve mais de 30 homens . 
O SR. BA.PTISTA LuzARDo: - l\IIas, Sr. Presidente, ainda interpellando o 

Sr . . D<iputado Getulio Vargas . .. 
O Sn. FL01.ms DA CUNHA: - Dir,-a, agora, v. Ex., quaes são as forç'.is r 1~

v0Jucionarit1s qu e Pstão occupando Quarahim? 
O 'Sn. H.;PTISTA LuzAR.DO: - As informações, ·que temos ·aqui, de cinco 

dias, são de o.ue Quarahim está novamente invadido por forças revolucionarias . 
o SR. FLo.REJS DA CUNHA: - E .quem COIIIlmamda e·SS'a,g fiorças? 
O SR . BAP'TJSTA LUZARDO: - O ·coro.nel Bandeira ·r .eixeira. 
o SR. FLORElS DA CUNHA: - Ora, Band1eira Teixeira fugj·u, e eu poderh 

apresentar a Y. JDx. si·não as tivesse deixad0 em P<irte Alegi-C', a vall B e a 
lanterna, que el!e ,a,eixou, assim como os retratos da fi lha e do filho e a car-
teira de chaufteu.r, ti-roda em Sa nta Maria, e que eu ap:prehendi. 

o SR . BAFTISTA LuzARDo: E V. Ex . c onsidera uma proeza apprGbend3r 
uma valise"! 

o SR. FLOREJS DA CUNHA dá um apa:rtie. 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - .Elia '() .que eu t inha a !dizer. (Mwlto bem ; 

mnito beni. O orador é citmprimentado). 

O Sr. Wenceslau Escobar (*): - Sr . Presidente, hontem, a Camara 
ouviu e applaudiu um hymno entoa:do ao .Governo da Republica ,pelo nossi> 
nobre collega !Sr. Gilberto Ame.do. Infelizmente , n ão pude alistar-me no nu-
mero dos coristas q ue ;elevaram .a voz pa,ra dar maior e xplendor a essa ho-
sanna. Na trajectc·ria da Jiumanidade, no scenario de nosso planeta., a historia 
não dá no,t icia da existe·n cia d e governo que tenha deixado de ter amrgos, 
de ter dedicaç.ões, quando. mesmo es·se governo attenta contra· inte resses so-
cia.es, contra a liberda:de, contra a vida dos proprios governados . Qual a !l"a-
zão, qua l o motivo deste phenomeno? 

A resposta eu deixo á inteJli,gencla da ·Gamara e .passo adiante. 
Ainda mais uma vez, .Sr. iPnesidente, \l'á ao apagar das .luzes da.s nossas 

sessões, v-ou fazer a;lgumas ·considerações sobre o nosso momento actual. 
F'ranr.amente falando, n ão sei para onde nos conduz, para onde nos leva - si 
para o Capitolio, s i para a Rocha T,arpéa - ·a politic.a do Govern o de Re-

. Publiro . 

(*) Não foi revisto p elo orador. 
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Não descortino em seus passos uma orl!entação segura e definida, pro-
missora de melhores dias; antes, uma expectatiVia verdadeiramente sombria 
e duvli.<loea. 

A nossa situação finamceka, um dos eixos principaes de todos' os Gover· 
nos, se nos apresenta, sa ostenta com ruma catadUJra de aspecto .parvo1·oeo, não 
só porque envolve a honra m.acional n 0 pagamento po.ntual dos nossos com-
promissos externos, sinão taimbem po .. que envolve, já não di·go a tf.elicidade, 
mas, ao menos, o bem estar no.rmal ·da communhão brasileira, facilitando-lhe a 
acquisição dos artigos mais indispensaveis á satisfação ·das primeiras neces-
sidades da vJda . Sob es•se aspecto .com sinceridade P digo, não veijo empenho 
tntelligente. E' certo que o Gove.rno, para minorar a situação premente da 
communhão brasi!e.ira, a carestia da vida, isentou certos artigos do imposto 
de importação, artigos de pro.cedencia estrangeira, similares aos da nossa in-
dustria. Mas não vejo um lance de i.ntelligencia nesta situação, si bem que 
não se lhe possa negar caracter humanitario. E' uma medida que n ão p6c1e 
ter caracter permanente, que deve ter ca·mcter restrictamente transitorio, 
porque golpeia, ernfTaiquece, mata o estimulo do productor indigena, com graves 
J;>rejulzos para a economia nacional. 

O que tenho obse·rvado, o que tenho notado nesta Camara, é um grande 
esforço, um .grande empenho em realizar o equilibrio, pelo m e'llos em algaris-
mos, arithmeticamente, ·entre a receita e a despeza da RepubU.ca, sem, com-
tudo, attentamente examinar s.i a capacidade tributaria do povo brasile iro, pô-
de conc;retfaar esses algarismos em realidades, sem ainda mais aggravar as 
prementes di:fficuldadps da vida. Digo, sem •consultar ·a ca.pacldade tributaria 
do povo, porque foi tri'butando, foi augmentande> :impostos, ·que a honrada 
Commissão de Finanças procurou chegar a ess.e rr.esultado, a lgumas vezes des-
viando-se completamente do mais trivial senso pratico. Para comprovar o 
final desta asserção, a,.hi está o cas0 da modificação do regulamento do imposto 
de renda, com a intrc1ducção de mais essa nova ceduia sobre a renda dos lm-
moveis tanto urbanos como ruraes. 

Já ha grande tni.balho feito de accôrdo com as disposições do regula· 
mento vigente, sendo bem !}rovave l que esse regulaimento tenha agora de 
soffrer novas alterações, o que acairretacã não só ma ior peso de t rabalho aos 
empregados do fisco, Siinão tambem novos incommodos aos co11tl'ibuintes, que 
out1-a vez serão .chailjados a fazer declarações sobre as rendas dos immovehs 
que possu em. 

Ninguem, -em sã consciencia, pode rá s ustentar que ha senso e ponderação 
nesta ,precipitada actuação, modificando, a lterando e até desfal'Jendo hoje ô 
que se f ez hontem. E)ste systema de legislar, á ultima hora, atabalhoadamen-
te , sobre a perna, te1n difficultaido até aos proprios proil'issionaes, em certos 
casos, a interp1·etaçãq do.s t extos legis·la tivos, abrindo porta larga aios fiscae3 
da F azenda para atoqnentarem, torturarem com multas os negociantes e mais 
contribuintes , ageitande> interpretações em proveito pro'Prio, porque nessas 
multas vêem uma pingue fonte de renda . 

Não quero entrar n a discussão de sa;be.- si este imposto s obre a •r enda dos 
1mmoveis é ou não ·constitucional. A meu ver, digo sem convenfontemente ter 
es tudado o ass.um"Pto, .pareoo-me que a Gamara exorbita de sua competencia 
lan çando es·se imposto, porque sobre cts immoveiis, conforme dispõe o paragra-
pho 2° do art. 9º da Qonstituição, só aos Estados é 1icito lançar taxação . 

Outra lrregularidl1-de que tambem não me parece consenta 11ea com a bõz. 
fé que o Governo deve m a nter em todos os seus contractos, ê relativa. á tri-
butação ·sobre o juro das apoiices . A alJollce \é um contracto feito pelo Go· 
verno, em virtude do ÇJ.Ual elle se 'obri.ga a pagar um certo juro, digamos 5 •! 0 ; 



- 513 -

si mais tarde tributa esse juro, diminuindo-o, falta evident~mente á fé do con. 
tracto com o tomad·Or do titulo, que o tomou 111a boa fé de il'ecebe1' o juro de 
5 % .e não menos. 

A questão, p-0r.ém, é que, tanto. esses novos lmp-0stos cn:adob, .como os 
vigentes que foram augmentados, vão aggravar. ~inda mais a situação doJ.oro· 
sa, premente, a m-ise, em.fim, que assoberba a todo o paiz, so-bretudo as clas-
ses mais .desprotegJdas da fo;rtuna. 

Si esse equili.brio orçamentari0 fosse a expressão da ve·rdade, ainda poder-
se-hia justificar esse sacrificio que se exige 1i Nação. Mas um tal eqUtilibrio 
niio é real: é ficticio, é vão, é lllmsorlo. 

O G(}verno est1i gastando rios de dinheiro com a manutenção de dous 
~xerci•tos em operações de guerra: um nCl 'Paran.â,, para •COm•bater os revolto-
sos de Iguassú, outro no Ri-o Grande do 1Sul, para combater os revoltosos 
daquelle Estado . 

Es tas des!l)ezas, no dizer daqueJles •que se julgam mais bem informados, 
desde <1ue reibentou a revolução em S. Paulo, j:á ascendeu a mais de 500. 000 
contos e, .pelo menos pa,rte desta quantla, que qom cer·teza ainda não foi paga, 
não figura-no Orçamento d!'t De.speza. !Portanto, mais tarde, afim de pagal-a, 
teremos lforçosamente de recorrer aos credi.tos supplem~mtares ou á emissão 
de emergencia, si é .qu e o limite dessa emissão - que foi de 100. 000 contos 
- já não está esgotado, pois até 30 de outwbro do anno corrente se elevava 
a perto de 77 . 000 contos; provavelmente, no momento actual, j1i deve e.star 
esgotado. · 

'Em vista do exposto, não se •pôde dizer que o equilibrio do orçamento seja 
uma realidade . 

O SR. Vrcl!lN1'El PIRAGIB!ll: - E •quem é o responsavel por esse mal causado 
1i Nação? São os revoiuc10narios. 

O SR. WElNCESL,to ESCOBAR: - Eu ·estou aipenas me referindo ao orç-amen· 
to, dizendo que o equiUbrio não é r.eal; não estou indaga ndo das causa ... 

O SR. BENTO DE MIRANDA: - :Só 11ão será possível o e quilfürio si continuar 
a revolução. V. Ex . acha possivel orçar as despezas com a revolução? 

O SR. WElNGESr.Ao EscoJJAR: - Certamente que não; e é por 'isso mesmo 
que digo que -ess e e·qullibrio não é a expressão da verdaile . 

P ergunto á Camara, pergunto ao •Se.nado, pergunto ao Congresso: qua~" 
as medi'das, .quaes os alvitres .que suggerem para estancar essa fonte de san· 
gue, .esse sorvedouro de nossos recursos finan ceiros? Nenhum; votam mais 
inwostos, com grande gaudio dos aproveitadores da guerra. 

E quando algum representante da -Nação falla em amni.stia, quando mes· 
mo alguem propõe um projecto a respeito, como o fez o :Sr. Senado·r Barbosa 
Lima - aqiii cl'el rei - exalta:m-s.e os defensores do Governo, queima-se a 
dignidade desses patriotas, arrepiam-se, incendeiam-se em protestos de revol-
ta, repetindo todos e·m côro o prégão ,presidencial: "~rrependam-se, pen1ten· 
ciem-se do mal que causaram", por entre exconjuro o de saqueadores, laàrõea 
e assassinos" . 

A se julgar por essa intolerancia, por essa obc-essão dos nobres represen-
tantes da maioria, .parece que veem menos desaire, menos vergonha na pos-
sibilidade de verem trelTI'ular em nossas rEU)artições arrecatlaidoras as bandei· 
ras das nacionalidades de nossos credores , do que o'l'ferecerem a -paz a .seus 
compatriotas, cobrindo .com a amnistia o esquecimento de todos os seus erros 
e faltas .. . 

O .SR. VICENTE PrnAarem: - Esta affirmação não me vóde alcançar, em 
absoluto. Sou pela pa2 sem diminuição da autoridade constituída. 
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o SR. WENCEJSL'ÃO EsCO·BAR: - Não nos surprehendemos si chegarmos 11 
essa .dolorosa extremidade, por que infelizmente já teem passado algumas re-
publicas sul-americanas. 

Não se 1queira humilhar o Brasil, impondo arrogancia .e energia, só se 
annunciando a mnistia mediante o arrependimento e penitencia dos males cau-
sados . Si obedecem a essa orienta gão, vão mal, porrque terão· de sustentar 
guerra até o fim do governo, levando o paiz á bancarrota. 
. A historia da~ revoluções rio-grandense.s demasiado tem mostrado quo 
naquelle Estado frontekiço é muito facil prolong·arem-se por tempo indeter-
minado as revoluções, sustentando-as apenas com guerrilhas . 

O SR. ALVARO RoCHA: - Não depuzera,m ainda as armas, para poderem 
pedir amnistia, apezar de estarem reduzidos a uma 'quantidade minima de com· 
batentes, como o mo,strou o Sr. Deputaa.o Flores da Cunha. 

O SR. WENCEsLAo EscoaAR : - Qual! Todos o~ dias o Jornal do Oommerclo 
a.nnuncia que os revolucionarios rio-granc1enses estão reduzidos a um numero 
inlf!l~ificante de rbandoleiros e que dos revoHosos de Iguassú. existe apenae 
mesquinho remane scente. Entretanto, ha dous ou tres .dias, ainda, seguiram 
tres ·batalhõe s pa ra o sul. Estes factos estão em inte.ira contradicção com M 
no tidas officiaes. 

IAffirma tambem o mesmo jornal .que todos os Estados e munic'ipios estão 
com o Governo. Para que, então - pePgunto eu - esse luxo de estado de sitio 
em mais de metade das unidades da Federação? 

O SR. PREJSIDENT"f - Lembro ao nobre Deputado que está terminada a 
hora do expediente. 

o ·SR. WENCl!ISLÁO/ E SCOBAR: - Obedecendo a V. 1Ex., !Sr. Presidente, dou 
por concluida a m!nr1a oração . (Multo bern; muito bem.) 

Ll Sr. Julio Pre~tes (vcirn uona explicação v essoal): - Sr. Presidente, é 
cheio àe . constrangiIT\ento que venho .á tribuna, no m,omento em que a nosõa 
actividade e todas as nossas energias estão votadas aos gran:lell interessés da 
nacionalidade, pa ra dar uma explicação pessoal . 

. sou, porém, forçado a isso, 'PODque, ha dias, aparteando o nobre Deputacl~ 

'J)elo Rio Grande do flui, Sr. Arthur Caetano, ,tive ooc-asião de dizer que viria 
á trfüuna, logo que me fosse possl'vel, para responder aos pontos principae> 
do discurso com que .S. Ex. 'Pretendia contestar as affirmativas que, dias 
antes, eu fizera nestp. Casa a respeirto dos patriotas que se reuniram e,m São 
Paulo para a defesa da ordem e da legalidade. 

Lendo, no dia .seguinte, no Diario do Congresso, o discurso proferido pelo 
represe.ntante da Qpposição rio-grandense, pa receu-me desnecessaria essa res· 
posta porque os aipartes que eu então proferira eram precisos, e, por si sós 
constit uiam uma cor1tes tação formal ao ·que a llegava aquelle Deputado. En-
tretanto, solicitei do 13xmo. Sr. coronel Franco Ferreira, que rfoi o organizaidor 
daquel!a columna de patriotas e o seu ccimmandante, o obsequio de consegull· 
uma ce·rtidão do se11 relatorio, no Ministerio da Guerra, para ,provar t udo 
quanto eu tinha affirmado. 

O SR. AooLPHo :S,lllRGAMINI : - V. Ex. dá licença? Ha pouco, encaminhan-
do a votação de um proj ecto, como perce·bi que talvez não tivesse t empo, a 
d espeito de inscri'Pto para foliar no e xpediente, para responder a V. Ex . no 
discurso em que V. Ex. teve a g·entileza de cttar a minha pessoa, .disse que 
no aparte que dei a um outro discurso do ,senhor Arthur Caetano, aceroa dos 
batalhões organizadqs em ·São Paulo, po!'que, .quando a esses. nada conheço 
em absoluto . Eu me referia ao Districto Federal. 
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O SR. JuLro PRESTEJS: - Agradeço desvanecido o aparte do lllustre repre-
sentante do Districto Federal, vendo .que não foi em vão o a.ppello que dirigi 
ao seu .cavalheirismo e á sua honraclez. 

o SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - .Obrigado a V. Ex. 
O •S11. JULIO !PIU!lsTEs: - Registro o aparte, tanto mais desvanecido quanto 

vejo e ê certo .que, pela resposta do nobre Deputado, ficam inteiramente des-
feitas as accusações que, pelo Deputado da opposição rio-grandense, foram 
imputadas aos patriotas de São Paulo. 

Como la dizendo, 1Sr. '.Presidente, solicitei do Sr. coronel Franco Ferreira 
certidão com que pudesse documentar tudo quanto eu allegava. S. Ex., em 
carta, teve a gentileza de me manda r apontamentos do seu dlarlo de campa-
nha, •cuja leitura lpeço licença á Camara para faz·er, atim de que conste dos 
.M:.naes . •Essa carta ê a seguinte: 

"Rio, 28 de dezembro de 1924 - Presado amigo Dr. Julio Prestes. 
- Com o maior prazer accuso a recepção da sua gentH carta, que as 
pressas respondo . Antes, porém, !felicito calorosamente ao presaclo 
amlgo pelo seu vibrante disc·urso ipro.f.erido na Camara Federal, em 
defesa dos Patriotas de Itapetininga, o•s quaes tive a fortuna de :ter 
sob o meu commando naquelles dias amargurados, fortuna por que 
muito me fe!icHo. Oxalá, em alguma occasião perigosa para a Sobe-
rania do nosso quertdo 13rasll, me caiba a dita f'ellz de .commandar 
homens daque.Jla tempera, ,que me darão• a certeza absoluta de bem 
cumprir o dever sagrado do sacrifício de sangue. 

Na verdade encontrei, muquellc punhado de :tira:vos, desde o pe-
r iodg. de organização, nas marchas e contra marc1has, nos combates 
e em tudo, a mais franca, a mai,~ since.ra e a maior boa vontade em 
ipresta.r s.:ius serviços á. causa legal, .cada um, sem dlstlncção de classe 
ou ·posiç;ão social, empregando seus m elhores esforços para dar bem 
cumprimento ao compromisso assumido perante o Governo . Adml-
rave.ls homens, que não tinham ·O habito da disciplina mfütar, que 
jámais tinham ,passado pela caserna, e que, entretanto, prestavam 
obediencia completa, sem discussão nem esmo·recimento áis orilens re-
•Cebidas, como si tossem soldados dos mais discJ.pl!_:giJ.dOs. Arralgou-
se mais ;prolfunda.mente, no meu espírito, si possível, a convicção de 
que o Brasileiro ê u melhor soldado do mundo. Saibam conduzH-o " 
esses de Itapetininga não podem constituir uma excepção. Agg.remia-
dos pelo corone.J Fernando IPrestes, como foram, parecia, que cada um 
delles tinha sem·pre .presente a figura respeltavel e veneranda dessti 
homem de linhas ·impeccaveis, a lhes mostrar a directrlz do compro-
misso assumido, para a defesa da L egalidade. Para mim, esse vene-
rando ancião foi o pivot de todo successo dos Patriotas. Perdôe-m.,, 
caro amigo, esta pequena digressão; empolgado tambern, por aquella 
ma;j.estosa e respeitavel figura, não pude silenciar o enthusiasmo da 
veneração. 

Ago·ra vamos ao que pede o meu amlg(), Parece-me ni'tct ser ca~o 
·para certidão o assumpto de q·ue trata a sua carta de ante-hontem; 
si o fosse, porém, retardaria muitíssimo a sua obtenção para o seu 
novo discurso, IJ'OiS bem ·sa:be como as nossas engrenagens adminis-
trativas, mesmo pelo funccionamento de seu mecanismo, são morosas 
em solucionar taes pedidos. 

Assim sendo, julgando mais rapido e sulf!lciente talvez, pres·to-J.he 
da melhor bôa vontade as inil'ormações que deseja, tiradas do meu. 
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- diario de campanha - de onde foram tamhem e.xtrahidas as partes 
de combat~s e respectivos :relatorios. Claro està que não passarão d~ 
uma simples -summula. 

Gomo sabe, os Patriotas foram organizados em - grupo de bata-
lhões de caçadores .- G. B. C. tomando o.s numeros e designações 
segumtes: 

.1° B. C. •P. F ernando IPrestesL 
12° B. C. P. Atall<ba Leonel. 
3-0 B. C. ;p. Washington Luis. 
Foi organijado mais um pelotão especial, effectivo de 32 homen~, 

constitui dos por amigos do Dr. AtaUba e Coronel Fernando Preste~ 
do qual faziam parte medicos, juizes, advogados, estudantes e outras 
pessoas de destaJque social. Um 4° batalhão · ficou em organização en. 
Ita,petininga que receberia vosso nome; ba talhão que não. chegou a 
ser completaJdo, mas cujos elementos, formando o effectivo, de um~ 
companhia de guerra, pre·staram o serviço de guarnição e policiamen· 
to na sêde de sua organização. 

A 23 de julho deu-se o inicio da distribuição de fardamento, equi· 
pamento, armam(mto, etc., e neste mesmo dia o .Sr. General Azevedn 
Costa, commandante da columna, det~rmlnava marchar immedia.ta .. 
mente sobre 'Sorocaba com o ob'.iect!vo de occupal-a, pois t inha che· 
gado ao seu conhecimento a vinda de grande cópia de armas para 
aquella cidade onde consiideravel ,numero de máios brasileiros conjun-
tamente c o, o destacamento da á'orça poUcia'l daquella localidade Sb 
dispunha a ·ornar .parte na malfadada rebellião. Dous dias antes da 
nossa entrapa em ISorocaba tinha lá estado, certamente, como emissa· 

rio, o Coro•n (iü Paulo de Oliveira. 
Accelerap.do a distrilbuição .que se fazia e sem tempo para um 

minuto si.qu~r de instrucção militar, marchou o ·2° iJ3. C. P. - o pri· 
.meiro que se organizou e a que o meu amigo se Incorporou, de modo 
que no mesmo dia M, á noite, foi a cidade de Sorocaba occupada peloE 
Patriotas. A,. noticia dBsta occupação fez retroceder o auto-camlnhãú 
que, de It11, traruiportava tresentas arm as para :So·rocaba. A surpresa 
e a astucia pos deram a posse de Sorocaba •que, por fas ou por nefas, 
tinha parte Çle seus habitantes sympathicos á causa da re.bellião. 

No dia immefüato, chegam àquella cidad!'l o 3º ·B. C. P. W ashin-
gton Luis e o esquadrão de cavallarla, do Caipitão iBusse, posto á m!· 
nha disposiqão. 

A 2 5 com essas forças march'áJ:rws na direcção de Mayrink, com 
o objectivÓ fie sua po.sse e consequentemente a de S. Roque. 

Apôs 2'7 kilo:Q.le:trog de marcha, executada em duas columnas, M 
vanguardas engajaram-se com os revoltosos que accuparam fPOSições 
dominantes nas immediações do contra-forte das cabeceiras do car-
rego Pantojo, dispondo de arma.s automat!cas e artUhar!a. E' poucei 
recommendav.el, o engajamento, a.pôs marchas como a que foi executa· 
pa, porém, IJ-âo rios toi poss!vel evitar; Unhamos, po·rtanto .de acceitar 
a luta. 

Na guerra, nem sempre póde·~~ lfazer o que se quer, faz-se o 
que se pôde . 

Descrev~r os a:cto!s de coragem e de temeridade, dessa tropa bi· 
sonha que, sem ieomJmando e;fficiente, recebia se1u bap'tismo de fogo 
111a . critiea 'lJOSição d e uma desfiladeiro, <Sómente uma penna privile-
giada o poderia fazer . Conifesso que, .P'ara mim, foI tanto mai·s facil 
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aprecia:I-os de pe1rto, q·uão {l.LfficH se me torna :faze·r a sua descri-
pçã;o, aliãis desnecessaria., •porque sem•pre estev;e ·o Sr. a meu lado 
ibem com'o estiveram o Dr. Octaicilio Leonel e os destemidos jove.ns 
Mario 1Ca:bral, Ayres de :C'amasso, José e A:Lceu Orestes, meus ajudan-
tes de ordens. Mas, volte·mos á narrati'Va. 'Cruhindo a noite, derter-
rninei o retraihimento da's fD<J.·ça;s 1para o •bivaque, na baixada desen-
fiada de Pan·totio, mantendo, entretanto, a Têde de segurança, em 
ca.ntaato, •com -os rebeJ!des. 

!Nessa noite, recebia a visita de um ofificial do Estado Maior do 
•Sr. General Azevedo Gosta, o Capttãio Outubrino da Graça, que vinha 
inf-0<rmair-se da situação e a este otficial ;P•restei-lhe todos os escla-
recimemitos, rnaximê 'so!bre o rr..oraJ! da tropa, da.ndo-Ihe a ca.nhecer 
a intenção de .forçar, no dia · seguinte, com os e1ementos de ·que dis-
punha aqu elle desfilaideiro - verdadeka ThermQ1Pylas Paulista. -
Ainda nessa noite, ou me1hor, ;pe1Ia madrugadá, recebia o aviso de 
que ·o Sr. GeneraJ Azevedo Costa, me enviaria .uma bateria de arti-
lharia e uma secção de metralhadora.s pesadas. Nó's possuíamos dous 
fuZ:is metralha<lores, wpenas . 

No di-a se1guin;te, á .s 10 haras da rna:nhã, os rebeldes iniciaram a 
fuzilaria, bus03·ndo .n'Qs desalojar das ·P'OSd-ções que occu,pavarr_os . Sem 
n enhum resu1·tado, prolongaram a acção até ás 1·5 'horas: tambem 
füi pouca a progressão das nossas tro·pas, a,Hás correspondendo á 
minha intenção de aguardar a cllegada da bateria e· da 'secção de 
metra~hacloras pesadas., para com maior vantagem a lca:nçar o obje-
ietiv.o da acção. <CollTIIO se deve lembra.r o Sr., foi ainda a•pr-o·vetaido 
esse dia, •para o reconhecimento· do terreno s·ohre o n:eu flanco di-
r eito, ·aá'im de cerU.fl<!ar-me da ~possfüi.]idade de um desbordamento 
·que seria levado a efifeito no alta.que •regular projectado, para o dia 
·seguinte . 

Não JJossuirumos bo·as •cartas, desconheciaimos completamente. a 
rng1ao em que o•peravamo.s e a unica carta que tinhamas em mão era 
deficientíssima para as .a.perações. 

A's l6h,3•0, desen:barca uma secção d·e artilharia, 7'5, pondo-se 
logo em a.cção em resposta ti artilharia rebe'1de; áls 17'h,40., aproxima-
drnnente <!essa por 1comple.to a ;fuzi.Jaria; as posiç·ões attingidais foram 
mantidas, ,para na ma.nihã seguinte, de 2'7, levar a ef•feito o ataque 
que acabava de ser montado. 

Assim, ás ·6 horas de 28, iniciou a a.rtnharia o .prepairo do ata-
•qU€1, atfa'a.nd-o ·com caoorucia determimada s o·b.rie a.s .posições occupa-
das ,p.elo.s rebeldes e que dominavam o desfiJadeiro. Sob a protecção 
da arti.lharla se desenvolvem e n:archam os Batalhões Patrioticos 
•galhardamente, j•á agoca co·rr. ·me:,11.or intuição da <!oimbate mode·rno, 
ensinrudo 1pe'lo si'bilar das balas dos d·ous dfals anteriores. AJpós fraca 
ireststencia de ai!1guns :tiros es1parsos, receben:os a noticia de que os 
rebeldes rubandonavam precipitadamente Mayrink, á'ugindo p·ara São 
Paulo. ·Sobejamemte ·Conhece o .meu amigo esta acção, porquanto foi 
·o primeiro, ·com Ayres de Camargo - servindo de chauffeur, a entrar 
em Mayrink, onde depois da posse da Elstaç.ão, me entrego.u a eor-
r espo.ndencia a,pprehendida. na qual eistava a ordem do· General Isi-
doro, ao 'Capitão !Bastos, ,prura que Tesistiss·e a tran'se na ·posição que 
occupaJVam . Ainda foi erucontrada a có.pia do telegramma do mesmo 
iOapttão pedindo r ·ed'orço.s 1porique se julgaiva inca.paz de resistir á 
pressão da columna que avan.çava. 
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Entrar em Mayrink, marchar sobre IS, Roque, foi questão apenas 
de alguns minutos. O esquadrão do .caipitão Busse :foi lançado sobre 
Cotia e no reconhecimento sobre a estação do mesmo nom<i, executado 
:Pelo Dr. Oscar Cabral, foi este o'brigado a de.rrubar u ma 'Praça da 
f.o!rça ;po1icial, '.POndo outras em fuga e ipodendo trazer dous cavaHQ's 
como abtestado de sua a:udacia. 

Na acção desses dias, .tivemo.s: e:xitraviados os 'sol<11dos Francis-
co Trindade, Alcides J.i'lernamdo, ~u!sti:no Xavier" A~Uno Lopes e 
Pamphilo :Pinheiro, todos do esquadrão. Bu:sse; soldados Nunes Pe-
reira, Alves da C unha e Benedi·oto Arlindo, do 1° B. C. P., F ernan-
do iPrestes; ferido gravemente na crubeça, Gi.!berto Antonio, do ·2° 
B . IC . P. Atalfüa Leonel e mais cim~o soldados do mesmo batalhãa 
ferido's 'levemente. 

Das baixas dos r ebeldes fomo.s t estemunhas do enterramento ae 
u.zr:. caibo .po·li.cial, na marg>e·m da estrada, em rrente á casa onde 
haviam se enrtrinoheirado, outro n a elevação ljunto á mesma .casa e 
um terceir·o na ele'Vação fronteira á estação de IM:ayrink, mandado 
enterrar .pelo ,serviço· de Saude da nossa columna. Por informa-
çõe's tivemos a noticia de que em um au1to-caminhão haviam sido 
transportados para S. Ro.que os cadaveres de 11 infelizes que le~a

ram as suas vidas á deploravel causa da rebeillião. 
iDe ~erto, ainda está .n,g, miemor·ia do amigo que. civis da localidrule 

andaram ipelas mattas err. busca· d!'l ·cadave•re's, c uja existencia .pa-
recia ·Ser dem,onstrada pela aJlflueneia dos co'l'."Vo.s que ·pairavam na 
r egião do dombaote. 

Eis, meu caro Dr. Julio Prestes, em traços geraes, a acção dos 
patriotas defde Itaipetininga a S. \Roque. 

A's .mar,chas e cont•ra-marchas executadas pefos patriotas .foram 
!1'i€,lmente d!!SCriptais no seu v ibrante discurso; entretanto., SO U ele pa-
recer que Sfl deveria ter feito resaltar a que foi levada a e.ffeito de 
(Faxina a J?iraju' . 

.Aq.uellais 22. Jeguas, vencidas em 20 horas de m archa, ,por pe•ssi-
mos caminho's, dura nte uma noite inteira, sem alimentação nem o 
menor conf·oorto, sem desanimo, constitu e, a meu ver, pa ra os 4·50 
,que a ·ex€lCµtaram, o maior padrão de abnegação, de leal dedicação 
á causa que defenàiam . 

!Em Bçitucatu', os batalhões patri.oticos, que vi:n'ham consti tuin-
do rtr.o,p.a do 2° escalão, 'l'.'eoebem 1or.dem 1paira avança'!', afim de co-
o.perar n o a taque áquella locaJ!idade, ataqu e feHo, havia tr€s dias já, 
mas S·em Pf Ogre'ssão ac.cen<tuada, realizado tpelo 7º Regimento de In-
tfa.n+;aria, so'p o commando elo coronel Trajano., que assumiria a dire-
cção geral jia acção, po•r ser o cor·onel mais antigo. 

Ao dels€<nvolver os dous 'bataDhões ipaitrd•o.ttcos 1º e 2° B . C. P . e 
buscando ligação com o fla n co direito das tforças do co'l'.'onel Tra-
jano, fomo's infor·mados do aibandono p·rectpitado de iBotucatu' .pelos 
r ebelde.s q~e fugiram em trem .para Avarté. O.ocupada Botucatu', o 
7° R. I. acantonou e os pat-riotas tf izera.m a cobertura da cidade . As 
'!'.orças que resistiam er am quasi todos ou todos a llemães, avaliados 
em um effectivo aproximado de 400 home ns, que faziaim a cobertura 
de iNanco, qa retirada que estava sendo levada a effe.tto pelo's rebel-
d es . Não 'l:ja duvida n enhuma que a retirada desses a.1lemães, com-
mandados iior Juar•éz, foi tprecLpitada, a1Jtestando isso, não ter sido 
comrp1eto o eiscoamento dos trens rebelde's, tanto que dous delles d'o-

, ! :ra.m derrubados e appréhendidos em S. Manoel. Q ,9 patriotas mar-
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charam ainda, no dia seguinte, .para S. Manoel a coopera.T no ataque 
determinado ;pelo ,s.r. general Azêvedo Costa ao corone1l Malan, !hoje 
general, que se achava em Barra Bohita. 

!Organizada a. Brigada de ICava.Ila.ria, deixei ,pezaroso o com-
mando d-os bwtru1h.ões pat:-ioticos, o qual ,pas1sou ás mãos do Dr. Sil-
veira da ·MoHa, ern:bora menos graduado que -o Dr. Alfredo CabraJ, 
cuijo concurso eu não 'POdia füspensar, como· ·conhecedor da zona em 
que ia orperar. Lo,go encarreguei ·o Dr. Alfredo Cabral de organizar 
.um a>e·lo•tão de cavallaria, com h omens igualmente conhecedores da 
zona, attribuindo-lhe o com.mando desse pelotão. 

1Eram assim os patriotas - o.fficiaes a.pena's ;para. o trato - vimos 
consta·ntemente o.fll'iciaes superiores fazendo serviço.s dei t enentes e 
sargenitos·, eapitães e tenentes fazendo ·os de chautfei~rs, soldados, tra-
bal'hamdo e até de cozinheiros e anaga.refes. Não escolhiam serviços, 
eram .para tudo! 

Os batalhões patrioticos JJa!ssruram a constituir tropa de o.ccupa-
ção e ·policiamento e as'sim Piraju', Cerque-ira Cesar, Mandury, Ouri-
nhos, Santa Cruz, Campos NOIVOS·, ·etc., foram occupados po.r seus 
destacamentos que impediam ao.s desertore1s da columna rebelde pu-
dessem, nas suas incur'sões, ·commetter depreda,ções e arrecadando 
as .pilhagens aniteriores .. 

Tamto ;na Brigada de Owvallair1a, como na columna. flanco-
guarda que me ·coube co~nn:andar, os patriotas fi'zeram-se rep•resen-
tar e eu sempre lancei mão deJ.les; que não mediam sacrifiolos para 
o impontante serviço de ·reconhecimentos e levantarrnentos, pois fa-
ziam parte desse pun'hado de bravos e audazes enge·n:he1ro1s que em-
bora jovens, ülliha.rn accentuada pratica desse serviço . Attestam os 
croqwi!s e ·pJa111ta:s juntas aos relato.rios e partes existentes no ar-
chivo do Quartel Generrul da co·lumna, em 'bôa Ih.ora confiada ao man-
do do general que a dirigiu. Os engeniheiros Mrurio· Clabral, Oscar 
Cabral e Joaquim Bo.hen foram incansaveis nesse serviço . Seria de 
maxima justiça citar os nom·es de it-odo's .que deram seu concurso 
á caus'a legal, en-carecendo-lhes o serviço q ua ;prestrurarr..; mas assim 
me to•r.nar.ia exceissivamente longo, e fóra da OO'.P'hera. d.esta carta; 
entretanto, cinjo-me a dizer que com os já citados Candido José 
Teixeira, A1ceu Pre'stes, Accioly, ,Calixito 'Gon.çalives, uosé P!rjéétes, 
Palma, Bernardes e tantos ·outros, devem es·tar com suas conscir ~ 
das ·tranqurnas ,pelo bom cumiprimento dos seus. 1deveres Cfe Pa-
trio·tas. 

Ouvi •POC varias vezes, do 'saudoso mestre, Sr. general Gamelin 
que - occupar a vanguarda já e·ra uma .demonstração de coragem 
- Tal foi a missão dos ·patriotas . Na penos-issima mar.eh.a da co·~ 
lumna !flanco-guarda .pela famigerada estrada - Bo·iadeira ~ aquel-
les os '.Patriotas, occupavam se.mpre a vanguarda, co·mo· esola:rece-
dore·s. Foi ·numa de-ssa marchas que, .no serviço de reconh·ecimento 
o bravOI e ·destemido tenente do Batalhão AJtaiiba Leo·n.el, José Luiz, 
foi alvejado ·por fuzil metralhado1· que Jihe decepou os dous braços. 

O v alente • e bravo official não quiz dar üU'Viclos ás .palavras do 
soldado que o acompanhava - deite-se, seu t enente - N ão1 demo•roF 
a r esposta - "não sou homem que se deite" - e levantando-'se para 
com o braço e'squerdo atirar sobre seu aidversario recebe nova des~ 
carga, que Ihe decepa o braço esquerdo e füe fere gravemente .;i 
IP6ito. Foi o 1r:>remio de sua temeridade! Qual se1iá a. recompensa 
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'para !homens como este? E' J'acil a respo•sta - o esquecimento e o 
abandono. Não morreu este valente s oldado; estlá curado, v ivendo 
invalido, sabe Deus, como, naquelle sertão •pau.lista. 

1E' á. audacia do majo·r de patriotaJs Antenor de Va1Sconcellos, 
no serviço de reconthecimento sobre Ribeirão Claro que se deve não 
ter sido levado a effeito o ataque projectado· .pelo,s rebeldes á minha 
;columna, como se verirficou pelo docum~mto enc·ontrado· em Santo 
Anastacio· pelas forças do tenente-co.ronel ;yucio Esteves da bri-
gada gau'.cha docureento em que o general (sw) ·Md•guel Costa orde-
·nava. ao maj-o•r Oorio.lano· executar aquella ·operação, O maJjor An-
ltenor, caihindo ;'.!e sun1}resa 'sol:Yre sentinellas dos postos avançados 
rebeldes, matando duas de-lias e tiroteando em di'Versos pontos, por . 
dentro da matta , imp·rimiu aos ~·ebe1des a ideia de q.ue iam seir ernvol-
vidos, ·olbrigando-o:s a um retrahimento e consequente abandono de 
suas .po'sições . 

.Finalmente, foram a.inda o.s ,patriotas, que, na minha columna 
:r€>00beram •C•s ultimos ti.rds, no Estado de São Paulo, dos r ebeldes 
que fugiam . iF'oi isso qua.ndo da columna, bivaca.da no •loga r deno-
minado Pm•te iFumda, •3., '12 k·ibo.rr.ebros de lf'o.rto V€1l·ho, o.bjectivo fina•!, 

Jl'ar.ti.am -em reconhecimento na ma.dr-ugada de 9 de 'Setemibro, os 
destemidos Mario Cabral, Olscar JC'albral, Ay;res· de Camar.go e Joa-
quim Bohen, aipoia.dos ,pefo esquadrão de caval1aria do capitão Celso 
Busse, um p T.rfeito offfi-cial de oeavamaria. Ao a.proúmarem-se de Porto 
Velho foram re_cebidos· com ·Viva fuzHariit . ISó .po,r uma morte dEi 
um dos caivi,Lllos da tropa. Accelerada a marcha da columna , im-
1pediu-se o embarque de um canJhão 7•5, auitomoveis e v iveres, que já 
se achavam vroximo á pranciha de em:bar,que bem como de cerca de 
1'50 homens CJUe 'se embrenha,ram ;pela matta e que mais tarde, accos-
sados pela f·0:me, vinham aos poucos ap;resentar-se. E ' um dever de 
Jus·tiça, repito, salientar os seI"Viços iprestados com a maxima abne-
gação •por topos os 'P·atriota:s cada um na sua esp!hera de acção, sem 
a mais pequenina remuneração .pecuniaria. Dou o meu testemunho 
de hacver .p·r\lsenciado, mais de uma vez, diversos sO\ldados .pa triotas 
receberem pequenas quantias para .suas .neces'sidadfü1, dos Srs. Tu . 
.AJtaliba Leo·n,el, Dr . Silveira da Motta, Dr . JuUo Pret1tes, Dr. F ran-
cisco Bernaqles, Dr. klf.redo Cabral, Mario Cii,bral e de tantos outros. 

®is, meu, caro amigo, o que me occorre dizer-lhe; si alcancei o 
que desejo, considero-me feliz em ter prestado o meu concurso para 
a defesa dos abnegados patriotas de ltapetininga, que b'l)m merecem 
justiça. 

Certam epte ho·uve erro, ma s ne.ste .caso cabe exclusiva r espon-
sabilida de ao commando, pelo seu pouco l)reparo ou inap·tidão e pra-
tica para a ele·vada e di.fficil funcção de c omdu.ctor d e hom€ns na. 
guerra, r.esit:;yn<lo..Jhe, porém, o conforto mo.ral de ter procurado ~m 
cumprir seu dever de soldado e a recompensa na acquisi\}o"io de um 
PU!lhado de boas amizades, manifestadas 'Pelas demonstrações e de-
.Ucadas atten.ções que <f'ora.m e são dispen'sadas a quem se preza de 
ser um dos seus admiradores. - Luiz F?-0.nao Ferreira. 

Quem ·subscireve e:Ssa misSi·V'a ê um dos n:a,is dignos offi;ciaes do nosso 
Exercito, ê um engenheiro civil e mi.Jitar que se fez ao lado do general 
ltondon e a quem devemos os triumphos e as 'Vtctorias que alcançá mos nas 
jornadas que fizemos. 
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rCom essa car.ta, Sr. Pre.siden.te, :ficam desfeitos todo's os pontos atacados 
,pelo S r. Deputado Arthur Caocano, .pelo ·que de ora em diante não mais 
me .pre occu1parei com elle. Mais, aqUEfüe meu discurs·o, q,ue era uma simples 
1nar:rativa d.o que ün'.hrurrws feito eo·mo brasileiros, que não Un•lw.. apre.ciaçã o 
alguma soJ:>re os fac.los relativ-O's á revo•lta nem sobre os seus adeptos, amar-
gou profundamente a alma da bancada op.posfoio·nista do Rio Gra nde nesta 
Casa e c ontinüa folleando o coração de a lguns daquelles libertadores. As-
sim é que, ai·nda rha poucos dias, quando eu não estava mais ipresente á 
sessão, veiu á tribuna o nobre Deputado cudo nome declino· ch eio de res-
peito. o Sr. Wenooslláo Es=bar, para rebruter um dos ,to.picos druquelle dis-
curao . Fe.Jizmente, .po.rrém, estawa pr.esente o meu honrado e nobre collega 
da banca da de S. Paulo, Sr . Pires do 'Rio, e S. E){. teve occasião de pro-
ferir varios apar.tes ,pro.curamdo e:xiplicar o me·u pensamento. 

Vindo á tri•buna, d.iz o Sr. Wences~âio Escobar: 
"!Pedi a .palavra ,para rebater uns conceitos inju'stos e pejorativos emit-

·tidos pelo nobre ·Depuitaido Sr. Julio Prestes, quando f a lou contestando. meu 
collega de bam.cada Sr. Ar.thur Caetano, creio •que na sessão de 20 d o cor-
rente . E' agora a .primeira occasião q•ue ten·ho para ·renovar e s'tes· conceiitos". 

Ora, Sr. :Presidente, V. Ex. é testem.unha, a Camara toda assl'stiu ao 
discurso que aqui p.rOferi, simples nar.ração de fax!tos, em defesa dos meus 
amigos, em detfesa .a.e 'J.)e rso:nadidade!s da n:.ais alta represenHção ao . m eu 
Estado, e so·bre as quaes pesaria, si o seu ,proprio autor não retirasse, uma 
accusação que seria tonpe e cana~ham~mte e:xip16rada contra elles. Vim, em 
um r evide o mais justo reba ter a ta ques com que se procura·va infamar 
aquelles q.ue, em Itapetininga, :;e reuniram ,paira a de:f'esa da ord·em, da 
legalida de, de São Paul.o, da iPatria, e da R;epublica. (Mui to bem). 

Não vim com a .intenção de atacar a •quem que r que fosse; não vim 
atacar os revoltooos do Rio Grande, n em os patriotas que, po.rventura, na 
t€r.ra gau'c ha tivesse•m se reunido em defesa desse ou d'a queJle p~rtido. 

ExpJiicada a nünha iintenção P'ara r elsipomder, a gora , ao discurso do nobre 
Deputado Sr. Wencesláo Escobar, vou ler, pa;ra que a iCamara velja que não 
me preoccu1pei, co·mo .parece a •S . Ex. e como insl.nu'a, em acolbertar-me co·m 
expressões va gas e Imprecisas para oftender patricios seus. 

Não me acolbemei ·Com ex:pressão a 1guma qua ndo me r eferi aos re<vo.J-
tosos r.io-grandenses. A palavra parece-me, e u a usei neste periodo: (Zé): 

'"Parece-me, não o afd'irmo :porque nã o ·estive aiqul, que dias antes, quando 
nesta ICamara •Se dLsoutiam factos attinentes á. rervoJ·ução do Rio Grande .ao 
Sul, affir,ma-se .. . " 

Quem quer que de ·boa fé analyse esse .periodo, ve!'á ·que o que me 
qiarecia é que taes factos haviam sido· disou.tido's me1Sta Cama ra e não que 
a:quelles revoHos·os t!<vessem recebido dinheiro . . Quem fez aquella affirmação 
foi o Sr. W ence·sl!áo Esco•J.a r, quando rproi'.eriu este aparte: "Credo que a 
.verdade no que V. Ex. disse com r elação a alguns re voJucionarios é que 
receberam 'do l\finisterio da Guerra oitenta contos, mas não .grossa qua ntia". 

o SR. W'ENCElSLÁO ESCOBAR: - E é verdade. 
O SR . JuLro iPREJsTE>s: - Logo, Sr. Presiidente , sii 'ho·wve uma af.firma-

tl~·a que dep•rimisse os re voiutCiona.riro:;; ~io-grandenses, :que os ma.cu.la:s.se 
na /i lia honra e os denegris se na sua di!l'nddade, os lnfa.tna!sse na sua hom-
bridade, essa a:üflrmativa ·foi proferida ,pelo nobre Deputado. 

O SR. W EJNCID&LAo ESCOBAR: , - ,v. Ex . está muito enga na do. Expliquei 
a origem desse paga mento. 

O SR . JULIO PRESTES: - Lo•go, Sr . Presidente, todos os t ermos com que 
S. E;i;: . ·procura r esponde·r ao meu discur:so, rtodas as expressões com as 
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quaes iprocurou fe.r.ir-me, pertencwn ao ·nobre Deputa.do< e as devolvo inta-
ctas, ao :Sr. Wenoesláo Escobar. 

O nobre Deputado •Sr . Ado01pho Ber.gamini acaba de me dar uma ex-
plicação ·honrosa, e que me enche de viva satisfação. 

O .SR. WENCEJSLAo ES'COBAR: - Nada teruh.o com isso . 
O SR. JULIO PRESTES : - iPostas, ;porém, as cousas ne'ste pé, e confiando 

na palavra do no.l:>re ID€iputado, ,palavra que .S. Ex. não retirará, por certo, 
eu não digo mais ":parece-me que se discutiu aqui", mas aflfirmo, de accor-
do com seu aiparte "que houve revoltoso.s rio.grandenses que re ce'beram 80 
contos do M;inisrt:erio da Gue.rra." 

tO SR. WENOESLÁO ESCOBAR: - Ex,p.Jiq uei a O·ri.gem. 
O SR. JuL10 PRESTES : - Não fujo, nunca !fTugi, .Sr. I'lre.sidente, á res· 

iponswbilidade dos meus actos. Homem .publico, 0Jf.f.e1to a todos os embates, 
nunca me acobertei com e:x;pressões que me: pudes•sem deixar m a.l, já não 
dig-0 em face dos meus •pares, com a •mi<Illha. .pro,p.rJa consciencia. 

Não tenho como di'sse, hontem,· quamdo orava o nobre De.rrntado Sr. Ba-
ptista Luzardo, habilidades, detesto as esperte·zais, - .pro'V'a de n~a.lea.bilidade 

de caracter, e ê ,po;r isso que costumo enfrenta.r as situações, quaesquer que 
ellas sejam escudado nas min.ha:s conrvkões e na verda.de . 

IO >SR. WENCESLAo ·EscoBAR: - V. IDx. est!á dis.vártuando o me u pensa-
mento. 

O SR· J ULIO PRESTES: - Não estou; já não rireoiso dos pensam entos de 
V. Ex. V. Etx . ~!á esrtá res·pondido . 

Mas, :Sr. PresiJente, estais questões apaix-0.nam. A idêa da unidade da 
.patria, da grandesa. do íBrasil , da consciencia da nacionalidade ê detur1pada 
pelo ir>rincipáo acanihado do regionalismo que divide a o;pposição neste mo-
mento. Esses Deput111dos pelo \Rio Grande do ·Sul. .. 

1Q SR. ;w'.EJNCESL.,i\.o ESCOBAR: - o ataque ·ê a todos. 
O SR. JULIO PJt.ESTElS: - A V. Ex. e aos colle.gas que o acompanham, 

aipoiando e fazendo a .Propaganda ainda ago-r·a das legiõe's de Isidoro e João 
Francisco . 

VV. EEx. estivera,m comnosco, estiveir·am contra os sediciosos de São 
iPaulo, que outra cousa ·não fizeram sinão saquear, roubar, incendia r e fugir . 

o SR . °W1EINCESL,Á.O ESCOBAR: - Como as if·O!!'Ças legaes. 
O SR . JULIO PfiESTEs: - ]) fizeram iss.o .porque não tinham programma, 

piõrque os seu's mitnH'estos e rani anonyllms, .porr.que 1!lada a lllegaram1 contra 
S. Paulo, iPOit'ique fl' sua o,hra se resumiu naJquelles fructos. T·raba1havamos 
ipara .solver a que\ltão ifinanceira e a revisão da Constituição estava em 
f6co. Não vieram c.oHaborar comnosco nessas obras de reconstrucção da 

i.acionalidade poT.qife a su a instrucção era o.utra. era a unica que exc:uutaram. 
•Cegos de ideaes, ficaram no que realmente eram : réos de crimes hediondos . 
Mas, eu não ataquei a VV. iIDEx . 

Eu disse que \TV. EEx. não estiveram c-0m os revoHo.sos da capita.! de 
S. Paulo, defender1do-os, tirando-os daquella companhia, porque ·() sangue 
me subiria ás face's si tivesse de me .seintar ao lado de hom~s que apoiassem 
estrangeiros, aJ.lem~es e hungaros assaleirJaéLos J)ara matar ibrasileíros; o 
sangue me subiria ás faces si tivesse de senta:r-me nes·tas ·cadeiras ao lado 
de homens q.ue thressem no seu exe.rcilto os crJmino·sos ·SoHos das cadeias, 
,para defe'sa de sua causa; o sangue me .subiria ã.s faces no dia en: Que tivesse 
como co.Jlega de rf;lpresentação do meu paiz homens que u;irestassem apoio 
da sua acçã:o, do ~eu valor e '<la sua palavra á defesa da cau~a daquelies 
que de©ois de alliciarem estrangeiros mercenarios, depois de soltarem crimi· 
nõisos das cadeias, foram ainda queimar ·Os archivos da justiça, .para maior 
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igncmU.nia da nossa civilização, afim de que se destru.;.sse para sempre quaes-
quer '.IWtais q.ue pudessem m a rear a fé de of.ficio de seus futuros .gene!l'aes. 

Eis, ilmrque, Sr. P1residente, ataquei os revg.loosos de São Paulo e affir-
mei que a representação riog:raindense esteve comnosco aq lado da legalidade, 
não esteve e não podia estar co·m e·sses revoltos os e que', só por um fa.Jso 
JJrincipio, presa ao r egionalismo que a asphixia, hoje está servindo-se dessa 
gente•, esquecida da causa da patria, esquecida dos deveres .que t eem para 
com a LR~ublica, ferindo a uni·dade que faz a grandeza do Brasil ! (M1iitO 
bem; muito bem .. A.pai.adas. Palma,s. O orador é vivamente cnimprftrrilentado). 





SENADO FEDERAL 
SESSÃO DE 5 DE .f.ULHO 19.24 

"Srs. Memlbros do Cangresso Nacional - T enho o 1pezar de levar ao 
vosso •Conhecirr"ento que um movi-mento sedicio'so r ebentou, em a noite de 
•hontem rpara •hoje, na capital do Estado· de S. Paulo, onde uma pavte · das 
forças do Exer.cito sublevou-se, J)rendendo a utoridade s militares. superiores 
e sitiando o Palacio do Governo. 

A esta 'ho.ra está sendo op.posta ao's sediciosos intrerpida resistencia pela 
policia esta.dual. 

O Go·verno está sen!hor do plano de 0tnde sur.giu essa tentaA:i"Va crimi-
nosa ; saibe que ell.a procede de uma conspiração, cujo fóco T,>rincLp·a l está na 
Capital da Rep.ublica; e q.ue pretende alastrar-se por outros E s tados. Está 
ap.pareJ.hado rpara suffocal-o e para ded'ender a ordem con.5.tituc iO'!la l. Sente-
se para isso :fortalecido peJo apoio das forças milita.res, do Congresso e da 
Nação, •que, ·certamente não 'l:>e,i·.m :.ttLrão se 00tnsumme o crime tentado ha 
exactamente dous awnos. 

!Para que o Governo .po'ssa CUillfPrk inteiramente o seu dever terá ne-
cessidade de recorrer a m edidas extraordinarias, para as quaes a C"onstituição 
Federal e&taibeleceu o est·ado de sitio. 

Conf.ia, po·rtanto, que o C01J1gresso Nacional, com a urge·ncia que a gra-
vidade da s'itue.ção recla;ma, o ·hahi lite -00m a facu!da<k de decre tar aqu.ella 
providencia constituci.onal, desde já no D11strLcto Federal e no Estado de São 
Paulo, e em todoiS <0s po•rntos· do .territrnrio na,ci-Omal O·nde se faça nccessaria, e 
pelo tempo correspondente ás n ece.ssid:ades da d€tfesa da ordem p.ublica. 
Art lmr Bernardes. " - "A' Commiis1ssão de Justiça e L egislação . 

O Sr. Bueno Brandão (*) - Sr. Pres idente, o Senado acabou de ouvir 
a leitura da mensagem 1que nos fOi dirigida pelo Sr. Presidente da 'Republka, 
solicitando do Poder Legislativo a provkLencia extraoooinaria da decretação 
do estado de sfüo para os Es·tados de .S . Paulo e Rio de .Janeiro e Distrkto 
Fe<leral, em consequencia de um movimento sU1bversivo •que a.oolba de se ma-
nifestar na Ca;pital do E s tado d·e .S. '.Paulo . .Sem que eu possa trazer ao S'e-
nado, neste mome.nto, irufof.mações mais detalhadas, .porquanto as noticias não 
são per'feitam ente claras e minuciosas, oomtudo, ninguem pôde fugir ao co-

(*) Não foi revisto pelo orador . 

... 
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nhecimento de que a situação é ex;cessivamente grave e demanda do paitriotis· 
mo dos legisladore·s providencias ur.gentes .para que o Governo fique armado 
dos •poderes cxcepcionaes de que precisa para agir con10 lhe inspiram o seu 
patriotismo e a nitida comprehensão dos seus deveres constitucionaes, para 
restitU.ir ao paiz a calma e tranqu!llidade, tão mecéssarias neste mome nto, e 
solver as graves questães financeiras e economi•cas que assoberfbam a todo 
o Paiz. 

Tenho noticia, Sr. !Presidente, que a Camara dos ·Srs. Deputados ... 
O •SR. PRESIDENTE: - Ind'ormo a V. Ex . que a.caiba de chegar á mesa a 

proposição vota.ida pela Camara dos Drs . iDeputados. 
O SR. BUENO BRANDÃO: - I a dizendo, Sr. Presidente, que tinha noticia 

de que a Camara havia votado essa m edida leg isla tiva e como V. ·Ex. acaba 
de informar ao .Senado 1que neste momento recebeu ·a proposição votada pela 
outra Casa do Congresso sirvo-me da op.portunidade para requerer a S . 'Ex. 
que consulte ao Senado sabre si consente que seja a mesma .proposição sub-
m ettida immediatamente á discussão, votando préviamente para isso a ne· 
cessaria urgen·cia. (Miii llo bem, ; miuto bem.) 

O Sr. 1° Secretario dá ·conta do seg uinte 

EXPEDIENTE 
Officio do ·Sr. 1° Secretario da Camara dos Deputados remettendo a 

seguinte 

PROPOSIÇÃO 

N. 31 - 1324 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. J!I ' declarado o estado de sitio ·por 60 dias (sessenta) na 

Capital Federal e no;s Estados do Rio de Janeiro e de 1S. Paulo, !ficando o Pre-
sidente da Repuhlica a uto·rizado a prorogal-.o, a est emdel -o a outros vontos do 
territorio nacional e a suspendei-o no todo ou em .parte; revogadas a s dispo-
sições em contrario , 

Camara dos Derrutados, 15 de julho de 1924. - A.rnolfo Rodrigues de Aze-
~;edo, ;i::"residente . -· Heitor de .So~a, 1° 1Secretario. - Ranulpho Bocay1ii·a 
Cunha, 2° ·secretariq. - A' Commissão de Justiça e L egislação. 

E' approvado o r equerimento de urgencia. 

DEJC'LA.RAÇÃO DEl ESTADO DE SITIO 

!Discussão unica da •proposição da Camara dos Deputados n. 31, de 1924, 
declarando o est ado de sitio, por sessenta d ia~ nos Estados de S Paulo o 
iRto de Janeiro e no Districto Federat e dan(lo outras .providencias . 

O Sr . .Presiden te : ---. Está em discussão unica a proposição da Camara 
dos Deputados , 

O Sr. Moniz Spdré : ....:.. Sr. P·residente, V. Ex . . fará a fineza de enviar· 
me a mensage)ll e o projecito, que acabam de ser lidos . (0 orador é satisfe·ito. ) 

.Sr. Presidente, bem sabe V. ·Ex. e os meus illustres ·Collegas que a res-
peito do . estado de sitio tenho idêas assentadas e claramente externadas 
nesta Casa. 



- 527-

Por occasião do s.itio decr.etado no G overno do S r. Epitacio Pessôa eu de-
clarei que já mais vota.ria sHfo preventivo, por ser e<lle visceralmente contra-
rio ao esa>irito e á letra exp0ressa d« noss·a Constituição. 

O SR. A. AZEROOO: - Mas esse s itio não é preventivo . 
VOZES: - Muito bem. 
o ISR. MONIZ ISODR:Él: - Chegarei Já. 
O SR. 1EUZEBI0 DE ANDRADE: - O Estado de S. Paulo está revoluciona rio. 
o SR. BUENO BRANDÃO: - · 'Ü Presidente do E.stado foi atacado. 
O 'SR. MONIZ SODRÉ: - De~larei ainda que só votaria sitio, que não fosse 

prE•Ventivo, que só daria meu voto ao estado de sl•io de natureza repressiva, 
quando tiv.essemos e!Smentos .bastantes .para acreditar ser essa medida de 
todo imprescindível e mostrei q ue era essa exactamente a opinião de quasi 
todos os constitucionalistas e entre elles o •Sr . EJ;>itacio Pessõa; só votaria 
quando tivesse-mos element os bastantes para formar a convicção profunda, 
de que esse recurso extremo ê o unico de que Pôde lançar mão o Governo, 
para s uffocar movimento r evolucionario. 

Ora, si o Governo nãó se acha nessa s ituação extrema de t er o sitio p!l.ra 
não succumlbir, Si o sitio não é o recurso extr·eimo, e o remedio ultimo, que 
11ssegure a o•rdem constitucion<ll, não temos o direito, 1Sr.s. ISenador.es, de de-
creta i-o, suspendendo as garantias constitucionaes do paiz . 

A prop·osição que acaJba •de ser lida estende o sitio ao Districto Federal 
e ao (Estado do Rio de J a neiro . Não me consta, Srs. •Senadores, que n o Esta-
do do Rio e qu e nesta Capital h·aja aJgum movimento· revolucionarío, e muito 
menos do que exija o sitio repressivo. Quanto ao movimento revoluc!onario 
no Estado de S. Pau!o ... 

O SR. PIRES REIBELLO: - Mas consta a o Governo, tanto que pediu !Pro-
videncias . 

iO SR. EuzEBro DE ANIDRADEJ: - E declarou que ·ha movimento na Capital 
<la Republica , 

O SR. PIREls R.EamJ..o : - O Governo é o unico competente ·para conhecer 
d11 necessidade dessas mefüdas. 

O SR. B:lrEJNo BRANDÃO ; - O .Cfoverno não ha de cruzar os braços a té que 
llo revolução t'riumphe. 

IO SR. ARISTIDES RoCHA: - E' até impatriotica uma discussão desta natu~ 
reza no ca.so occur·rente. 

O SR. MoNiz SoDRÉ: - Declaro fo.rrnalmente aos meu>S illustres collegas 
que re.sponderei, um a um, todos os apartes com que me honrarem, mas que 
el!es não poderão afastru:-me da directriz que mi" tracei. 

Dizia que, quamo ao E 1stado de S. Paulo . .. 
O SR. ARISTIDES- [RoCHA: ~ ·Nem ninguem quer que V. Ex. se afaste da 

sua directriz. 
O SR. '.MONIZ iSODRÉ; - •• • se •alfifirma. .qu G> :nesse Es.tado r!lbentou um mo• 

vimento sedicioso, mas que o. TJroprio Governo est6, aipparefhado para suf:fc.· 
.cal-o, e isso mesmo acalba de s·er visto pela sua mensagem . . . 

O 'SR. ArusTIDES ROCHA: - O Governo precisa sempre d& medidas extra-
ordinarlas qu,,,. o auxi.1iem ·a s uffocar esses movimentos . . pois sem essa medida. 
ê impossível sutfocai-os. 

O SR. Momz SooRE: - . .. <Jnde ·hi>. a intormaçã.c confortadora para trrun-
quiJi.sar e espirito publico e o patriotismo de m eus honrados collegas de que 
"o· Governo est~ senhor do plano, db onde su1•glu essa .tentativa crlminosa:• 
sabe que eUa pro·cede de uma consp.iração cujo fóco principal está na Capita] 
.<Ja Republica. •• . 
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0 SR. MIGUli'L DJI. CARVALHO' - Ah! está a. resposta :L 'V·. E:it. 
>O SR. MONIZ SoDRÉ; - •.. e que :pretende alastrar-se por outros Estados .. 

"t1 Governo esta apparel,had<> para su.ffocar e para lted'ender a ordem con-
stitucional. 

O Sn. BurnNo 'BRANDÃO: - Está claro . 
O SR. MONIZ iSoDRÉ: - Assim sendo. ·não temos o direito de dar aQ Gc.wer-

no medida extrema . . . 
O SR. EuzE:Sio DE ANDRADE: - Si o Congresso achar conveniente, póde 

autorizar . 
O SR. MONIZ SODRÉ: . . . sinão m ediante as informações indispensave!s-

de que sem tal recurso ·lhe é de todo impossive1 dominar o movlmento se-
dicioso. 

O SR. EuzEJBIO 'DE ANDRA.DE: - Mas si o Gocv·erno a pede é porque julga essa 
medida necessaria. 

O SR. RAM.os CAIADO: - ·E ·e&pera o apQ>io do Congresso Nadonal. 
O SR. MONIZ ISODRÉ : - Mas não basta que o Gocverno a julgue necessaJria, 

desde que se trata de um acto que emana da nossa consciencia, é mistér que· 
elle demo:nstre e nos traga ais provas ·Cla ras· e 1predsas da necessidade do· 
estado de sitio. 

O SR. BurnNo BRANDÃO : - O Go.verno solicita a medic'La do Pader Le,gis-
lativo. 

O SR. EuzEBro DE ANDRADE: ,_ Não !ha duYida de que o Governo preciaa 
dessa medida para suffocar o mo'Vimento revolucionaria. 

O SR. \M.ONIZ Sod/U1J : -:: E' indispensavel que nas nossas consdencias não 
pairem duvidas de qpe vamos dar essa medida como um meio de salvação da 
R epub'lica ou da ord~1m c·onstitucional. 

O SR. PrREs REBJi\LLo: - Ha dous a nnos a linguagem era a mesma. 
O .S'R. MONIZ ISODf!É : - No discurso em .que o honrado Senad.or por Minas-

Geraes trouxe ao conhecimen.to do Senado as informações sobre o movimento 
sedicioso de São Pa\llo, nesse discurso S . Ex. affirro.a que não tem porme· 
norc,s a dar, ou noçõ,es claras de ique se :Passou no Estado de São FaulQ>, 

O SR. Burrno BRANDÃO: - O Governo tem conhecimento do movimento . 
O SR. ArusTI!DEs ~OCHA: ~ S . Ex., °'honrado IS'enador .por Minas Geraes. 

nã o é Gocverno. 
O SR. MONIZ SoDRÉ: - S. Ex. não é Governo, mas priva com o Governo .. 
O SR. BuENo BRA,.NDÃO: - A mensagem é muito clara; diz .que ha um mo·· 

'V'imento sedicioso eirj São Paulo. 
O SR. MONIZ 1Soriru'~: - Mas, seja ou ·não S. Ex. Governo, o que a.ffirmo 

e sustento é que nenhum de :nós pode,r.á dar um voto consciencioso. á medida,. 
sem ter a mais abso\uta ·certeza de que o está votando de accôrdo com o espi-
rito e a lettra da nossa Constituição. 

O SR. DIONYSIO '.J3ENTES: - V . Ex. não viu o projecto que veiu da outra 
Casa do Congresso? 

O SR. MONIZ SoD,RÉ: - 'Naxia tenho que ver com o projecto a,pprovado pela 
Camara dos De:putados, :porque no ·meu voto só .peço ins.pirações ao fôro inti-
mo da minha conscJencia . 

O .SR. EuzEBro orp ANDRADE: - V. !Ex. tambem tem 'que vEJ>r ·Com as ind'or-
mações do ·Pod.er E;irecutivo , quando justilfica a medida que solicita do Con-
gresso . 

O SR. MoNiz So~>RÉ :· - O ~oder Executivo pede essa medida, mas declara 
que está a:r>parelhaqo para combater o movimento sedicioso. 

Ora, si o Goverrio da Republica dissesse ao Congresso ... 
O SR. ·EuZl!IBro o,rn <ANDRADE: - O Governo dá as razões por que as pede. 
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O SR. BuENo BRANDÃO: - Na theoria de V. Ex., o estado de sitio ·~ devia. 
ser decretado depois da revolução triumrpohainte. 

o SR. MONIZ SoDRÉ: - Si o Governo declarasse que não tinha outrms ele-
mentos para vencer o movimento revolucionario, dentro da o·rdem legal, eu 
então daria o meu voto . . . 

O SR. ArusTIDElS RocHA: - A revolução está na rua, e o Palacio do Gover-
no de S. Paulo foi boml)ya,rdeado. 

O SR. BUENO lBRANDÃO: - J'á ha sacrificios de vida em Sã.m Paulo. 
O SR. MONIZ rSODRÉ: - . .. apezar de ser, em tlhese e doutrina profunda-

mente contra.rio ao estado de sitio . 
Essa argumenta.ção, Srs . :Senadores, 1que já. espocou a:qu! neste recinto, 

nos poucos momentos em que tive a honra de usar da palavra, de .que só 
admitto o estado de sitio a poste'riori, isto é, após á revolução, tem todo o 
cabimento, porque é essa realmente a doutrina verdaideira sobre o assumptCJ, 
nist() é .que comiiste. a theoria do sitio -repressivo . 

O SR. ARISTIDES RoCHA: '.Mas a revolução está nais ruas da capital de 
São Paulo. 

O .SR. Momz SonRJ!J: - 1Si a revolução está nas ruas da capital de São 
Paulo, ella está apenas circumscr~pta a esse Estaido, não está na Cap-ital da 
Repwblica, não está no Rio de Janeiro. 

O SR. 'BUENO ·BRANtoio: - V. Ex. não póde ail'firmar que' eJJfi não está 
na Capital da Republlca. 

O SR. MONIZ rSODRÉ: - Eu não posso aflfilimar que es.tá ou não está na 
Capital da Republica. Mas pergunte: .póde V . Ex. affirmal-o? 

O iSR., PIRES REEIELLo: - Resipon.derei a V. Ex.: .está. 
O SR. ARISTIDES ROCHA: - O dever de patriotismo nos impõe que conceda-· 

mos ao Governo as mea.idas necessa.ria:s. 
O 'SR. MONIZ SODRÉ: - Ao contrario, emquanto houver duvidas em nossa 

conS{)iencia sobre S·i existe ou não· f,xiste a revolução na Caipital da Republica, 
nõs não temos o direito de dar o nosso voto a essa proposição. 

Srs. Senadores, ou não tinha por escopo, usando da palavra n~te mo-
mento, slnão !fazer simplesmente uma declaração de voto. Os aparte,S ãõs meus 
lllustres collegas o.brigaram-me a tornar mais extensas minhas conside-
rações. 

O ·SR. iBuEJNO BRANDÃO: - Quizemos esclarecer a situação; ·tolhel-a, não. 
O SR. MONIZ Soom1l: - Eu vinha dizer ao Senaido rque só voto estado ne 

siiio quando elle seja um sitio repress·ivo . . . 
o SR. BUENO BRANDÃO: - E' a hypothese. 
O SR . . MONIZ SoDRÉ: - ... de natureza repressiva ..• 
O 1SR. ARISTtDElS 'RocHA: - Então V. Elx. nunca terá occa.sião de votar o 

estado de sitio . Nunca! 
O SR. Momz :SoDRÉ: - ... e qua ndo o Governo declarar ao Senado ou no 

Congresso igue ·não tem outros meios para a manutenção da ordem publica. 
a não .ser com esta medida de ex.trema gravidade. Ma,s si a mensagem d·iz 
<1ue o movimento revolucionaria é no Estado de S. Paulo ... 

o SR. BUEJNO BRANDÃO: - Ramiifieoada. 
O .SR. MONIZ 1Somm: - . . . e que tem elementos para dominal-o ... 
.Se diz na mensagem que tem razões para crêr 1que a revolução se es·tenda 

ú Capi1.al da Reipulblica e ao Estado visinho do Rio de Janeiro, mas não existe 
de :faicto um movimento sedicioso, eu não t enho o direito, Srs. Senadores, na 
minha consciencia, de .da.r o voto .á medida ·Solkitada. ®u não quero entrar 
na consciencia dos meus honrados collegas; não quero condemnair o voto do 
SenadQ . J~ sei b em que, neste paiz, não ha movimento, m·esmo ·tendo a con-
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sistencia de um fanta.sma, oriundo do pavor, que não exiJa logo a niedida 
de um estado de sitio chronico e 1permanente. Nós temos vivido realmente 
em estado de sitio. 

Devo até dizer, com a maior lealdade, que o estado de ;;;itio existirá sempre 
entre n6s, seja ou não seja votado o projecto, porque, como tenho affirmado 
cem vezes . em estaido de sitio vivemog todc·3 n6s ha mais de dous annos. 

O SR. BUENO BRANDÃO: - Uma affirmativa sem fundamento. 
O SR. MONIZ SooRÉ: - Não é, portanto. Srs. Senadores, neste momento, 

que vou t er a pretenção .. . 
O SR. ARISTIDES RoCHA: - Infe lizmente, estas affirma.tivas 'é que- animam 

os movimentos subvers ivos. 
O .SR., Momz .SomUll : - .. . de suppôr .que as minhas palavraspossam mu-

dar o vo.to do S enado. •Mas, Sr. Presidente, os que incrementam as revolu-
ções, os que as estimulam- - •e o meu ·mustre collega talvez ·me queira obrJ -
gar a, neste momento, fazer uma dissertação sobre as causas 1que determinam 
as revoluções, n~ste .paiz, - os que incrementam a s revoluções e geram ess'es 
movimentos de revolta, não sã0 o~ patriotas que condemnam os erros dos Go-
vernos; o que as anima não é a .fulminação sincera, consciente dos que zelam 
pela honra do paiz. Os que fomentam os movimentos revolucionarios são os 
autores do mal estar, da intranquillidade, que se estende de extremo a extremo 
em nosso paiz; esses é que são os grandes revolucionarios, qile, tripudiando 
sobre suas faltas .e sobre seus crimes, querem lançar contra os verdadeiros 
mantenedores da ordem constitucional, contra os que i)régam constantemente 
o respeito á honra d~s seus concidadãos, â. consciencia, ti. liberdade, e á justiça, 
bases unioas em KJ.U€i se esteia o progresso, a civilização, a tranquillidade dos 
povo.s e a estabilidade das s u as instituições. 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Miguel <fe Carvalho ( *): - Sr. P r esidente, ao sentar-me nesta 
cadeira, coube, .pelo meu amigo , e collega cujo no·me ipeço licença para decli-
nar, Sr. 1Senador Cqsta !Roilrigues, do que 1se 'tratava nesta Casa. Absolu ta-
mente não tinha nqticia dos factos, a.Jiás da maior gravidade, que acabam 
de ser trazidos ao conhecimento do Senado. 

Não me s urpreh,endeu que, no momento em que o Pod·er Legislativo, j ê, 
com a manifestação de uma das suas Casas, trata de votar ã medida solici-
tada pelo Presidente da Republica, se erguesse o repr.esentante da Bahia para 
C'ombatel-a. 

J-Ia dous anno.s, dia (llor dia, nesta mesma Casa, qua.ndo, por alli, por 
aquelle corredor, entrou a figura augusta de Ruy Bar>bo:sa para dar o seu 
voto ao estado de ::;itio, levan.tou-.se um corr~ligionario do honrado Senador 
para fazer · iguaes diiclarações, tirovando a inutilidade da medida, a falta de 
patriotismo do Chefe da Nação, 'IJOr>que tudo estava em paz, justamente quan-
do ouvia.mos a todo o momento o troar dós ~anhões que pretendiam demolir 
o Governo lega~mente constituido ! 

O que !fez .s . Ex., ho1je, ha dous annos passados lfez o seu correligionario, 
levantando-se vara negar a verdade dos factos, af.f.irmanô.o ser falso tudo 
quanto o Chefe da N ação dizia. Com a mesma isenção de animo, encorajado 
pelo silencio que cercou as valavras do s eu correligionario, veom S. Ex. negar 
hoje o seu voto a esta medida. 

Não são os detentores do poder, n ão são aquelles que apoiam esta situa-
ção oii r~olucionarios. Os revoluc!onarios são aJquelles que, esquecidos do 

(*) Não foi revisto p elo orador. 
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amor á P a tria, veem, em momentos difficeis cCYmo e , i'fíc~ar ... e:ofiC'es• ' 
são de medidas ca pazes de impedir que a desordem prevaleça sobre a lei e 
que n os venha collocar em situação ainda m ais angustiosa do que aquen e em 
que nos achamos . (Muito bem.) 

A proposição tem o roeu voto. Em outras occasiões identicas já a ssim 
i;rocedi. Não quero .saber s i o rPresidente é amigo da verdade ou amigo da 
sua P a tria; para mim qualquer ·que seja o cidadã o que occu;pe a -<)u r ul pre -
sidencial é o Chefe supremo da Nação a quem s e deve cercar de iforça ;para 
a segurança da minha Patria. (.M·uito bem; muito bem.) 

O Sr. Vidal Ramos: - Sr. Presidente, o !Senado deve recor da r-se que 
muito antes dos ac-ontecimento·s de 5 de juloho de 1.92·2 nes ta capital, leva n tei-
me nesta '.t;ribuna e, em poucas palavras, disse que não e.rriprestava a r espon-
sabilidade do m eu nome a um movimento subvers ivo que teve or igem no m eu 
Estado, no m unicípio ·de Por.to União, porque era em principio c ontrario a taes 
moviment os . Declarei que tinha feito campanha política, ca nip-anha eleitoral 
e nessa não va;ci·llei, não transigi, mas ,que me não envolvia em movimentos 
subversivos da -0rdem publica. Estou ihoje onde esta v a hontem. Dou, por.tanto, 
o meu a poio ã pro'.)JD1Sição da Camara dos Deputados decretando o es tado de 
sitio, fazendo votos .para que a paz reine em todo o paiz, e que o· glori-0so 
e prospero Estado de São Paulo •co!'ltinue a dar ao Brasil os exempios, ·que 
lhe tem da do até ihoje, de ordem, de amor ás instituições e ao tra balhõ . 

o ·SR. A . .AzEREloo: - Apoiaido. 
O SR. VIDAL ·RAMos: - Tenho dit o . (Mu-ito bem; mitito bem. O orador é 

curnprimentailo . ) 
Approvada , vae á saneç,ão. 

SESSÃO DE 7 DE J ULHO 

O Sr. Pedro Lago: - Sr. Presidente, dos c ondemnaveis a contecimentos 
que se passam na capital rle S . Paulo só t ive conhecim en to á s q uatro horas 
da tarde de sabbado u ltim o, q'lland0 im.po.ssive l já me era comparec.er ao Se-
·nado para votar o estado de s it io pedido p elo Gover no . Venho, pois, de ixa11: 
consignado meu vehem en te p·rotesto contra o regímen de ,pron unciamen tos que 
st- quer estaibelecer no Brasil, rea;ffi rm amdü a o mesmo tem po, todo o m eu a polo 
ao Gov erno ·da (Republica e mais rque si es tivesse presen te a essa sessão vo-
taria pela cc>ncessão do estado de sitio . 

O Sr. Sampaio Corrêa : - S r . P .residente, ausente des ta Ca r>ital sab-
bado ult imo, não p ude compa;r.ecer á sessão do Sen1'Ldo . Cum pre-m e declara.ir 
a V. Ex . e aos m eus honr a;c1os collegas q u e, si estivesse presente áqu ella ses-
sfo, tEria , Yotado em favor da medida solici tada pelo Govern o pa ra dom inair a 
r~volta que oJ'a t em logar em .São P a ulo e ·que t a ndo depõe contra os r: red!f!)g 
cie r.ossa dvi!izaçã o . 

O Sr. Euryipedes de Aguiar: - Sr . Pres ide nte, sabbado 
c!iegar ao Senado, já estava e nce r.rada a sessão. Declaro q ue s i 
vesse presente e t eria votad o p ela decretação d o estado de siti o . 
Ex. que mande cons ig na r na a cta esta m inha d eclaração. 

ultimo, ao 
a ell \\. est!-
Peço a V. 
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O Sr. Soares dos Santos: - .Sr. Pre~idente, tendo deixado de compa-
recer ás ultilrna.5 sessões do S.enado, por enfermo, não pude fazeI-o sabbado 
ultimo, .pela mesma razão . 'Trago, porérh, a minha declaraçã0 de voto escri-
pta, dizendo que se estivesse vreSB'llte a esta sessã;o t eria votado a favor das 
medidas soJicitadas pelo Governo da Repuh1ice. para a ma,nutenção da ordem . 
Mando a V. Ex. a minha declaração. de voto 1)ara ser lida. 

V.em á Mesa e é lida a -seguinte 

DECLARAÇIÁO DE VOTO 

Declaro. que si estivesse presente á sessão do Senado de 6 do corrente, na 
qua,l foram votaJdas as medidas solicitadas pelo Sr. PreskLente da. Re1mblica 
pa1-a assegurar a ordem publica profundamente ameaçada por um movimen-
to subversivo mo •Estado de IS. 1Paulo, teria votado favoraveimente ao projecto 
que autorizou o estado de sitie 1iesta Capital e no re1'erido Estado . 

Sala d.as sessões, em 8 <'Le Julh0 de 1924. - S;enador Soares dos Santos . 

O Sr. Venancio Neiva : - Sr . Presidente, por doente, deixei de campa-
recer á sessãio de sabbrudo, 5 do corrente . .Si estivesse pTesen:te, teria votado 
a favor do estado de sitio, pedido pelo Sr. Presidente da RepubHea. Aliás, só 
tiove noticia dos acontooimentos de S. Paulo e da me11sagem do Sr. Presidente 
de. Republica, depois das 16 horas . 

O Sr. Mfonso <le Çamargo : - ·Sr. Persidente, faço mdnhas as declara-
ções ·d.os meus collegfiis, 1st-0 é , que si estivesse presente na 'occasião em que 
se votou o estado de sitio para a Capitrul Feder.a!, '.Es.tado do Rio e S. Paulo, 
votaria por essa medida, l)OTqu e a jul•go oppo·rtuna e de interesse publico. 

0 ' Sr. Generoso Marques: - Si:. iPJ.·esidente, por ligeko incommodo de 
saude, deixei de comparecer á sessão de sabbado. -Si tives'Se c.oonparecido, teria 
d.ado o m eu voto a f <tvor da proposição da Camara dos Deputados, decretando 
o estado de sitio . 

'Peço a V . Ex. Sf' digne fazer con star da ructa esta minha declaração. 

"O Sr. P.residentr : - Ninguem mais querendo fazer u so da palavra sobre 
a acta, .aou-a por approvada. (Pausa). 

Approvada. 

SESSÃO DE 10 DE JULHO 

O 1Sr. Bueno ~randão .(*): - Sr . Presidente, o •Senado conhece os 
graves acontecimentqs q ue, ne'StE: momento, ·se desenrolam na capital do pros-
pero, do grande Estaj'lo de S. Paulo. 

Foi, mercê dessEts mesmos aicontecimentos, que o 'Sr. Presidente da Re-
publica sentiu-se na obr.tgação de se dirigir ao Congresso, solicitando-lhe a 
dec·retação de mt:dMiJ's excepcionaes, medidas .que sõ são permittidas deante 
das mais sérias e daji mais graves circumstancias, dessas qu e conturbam, que 
diiff1cultam a livre Tp.anifestaçã0 e o Uv•re exercicio dos poderes ·constituidos 
da Republica. 

•(.* ) Não d'oi ~evl\;to pelo orador. 
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Foi attendendo a esses factos ,que o Congres so Nacional pa trioticamente. 
,accedendo ás solicitações <to 1Po1for Executi:vo, deu-se pressa em armal-o da s 
:medidas, q,ue forem votadas com a rapidez .que muito o elevam e ·qUie bem de-
finem o patriotismo .dos rep!I'aientantes da Na~ão. 

De posse, Sr. lf>residente , dessas e:draordinarlas faculda,des qUie lhe fo-
ram concedida s pelo Congresso >0 Governo tem desenvolvido toda a ctividade , 
posto em p,ratica todos os meios de que dispõe pa;ra que essa pagina negr a e 
sombria da nossa historia não se estenda, não se de senvolva por prazo muito 
longo'. S . 'E x . t em conseguldü, 8'r. ,Presidente, -tlI'anspo·rtaT para a capita l de 
S. Pa ulo forças respeita.veis do ExeT·Cito Nacional, da Marinha e da policia 
de alguns E s tados, forças que, neste momento, operam com energia, patr io-
tismo e inegua.Iavel bravura, com o fim de fazer voltai!' áquella pa rte do t er-
ritorio nacionM o imperio da lei e o !I'espeito ás nossas instituições. 

E ' bem de ver-se que o fim que pretendem attingk o Poder 'Executivo, .:;ue 
neste m om'ento, age de a;ccõrdo .com as medidas que ·lhe fo·ram concedidas p e'lo 
J>oder Legislativo, n ã o pôde ter o desenvo,lvimento ra,pido e a s ol.ução prompta 
que nosso patriotis mo ex,ige e que tão ardentemente desejamos ve r ·r ealizadas. 

Felizme nte, Sr . \Presidente, os poderes publicos d o paiz acham-se· forte-
mente ampa ra.dos pe las · forç.as armadas, pelos pode!I'e s poliUcos naciona es e 
pela população ·brasileira, que, por todos os meios, t em manife.stado s ua in-
teira e absoluta solitdairiedade a o Governo da Republica . 

O S enad@ brasileiro, qUie é composto de embaixad,ores dos Estados, que 
representa a opi•nião publica ·naciomal, n ã o pôde deixar de, por uma m a nifes-
tação exp;re ssa, consig·nax o a poio, que ·j.á vem prestando aos poderes consti-
tu!d·os, dando-lhe assim o prest-igio da opinião naci>Oinat. 

Cumpre tambem ob~ervail' que, ao· .Jado do Sr . Presidente da Republica, 
-ao lado dos poder es federaes, projecta-se no horizonte do 1paiz a figura gran-
diosa e impressionadora do Presidente do Estado de !S. Pamfo, o grande bra-
sileiro CarJos 'de :Campos .. . 

,() SR. LOPES ·GONÇALVES: - .A,poiado. 
O .SR. BuEN.o Ba.;ND.ko: - ... que, ha pouco dias, ;impossado no alto ca'I'go 

·de !Presidente da;queHe Estado, viu-se, inopinaidamente, ataca.do pelas forças 
que considerava fieis e tinha o direito de consideral-as taes, á vista da· grande 
superioridade e do ·g;rande paitrio•tisn10 com que estava. desempenhando as 
funcções do governo na,q uelle Estado. 

Tendo suTgido esse a;ct9 de insubordinação, inesperado ·e, por assim dizer, 
sem dar o tempo n ecessario para que fossem tomadas quaesquer medidas de 
defesa ou de repressão, sabe o paiz que o Presidente de S . Paulo, cercado por 
um pugi!llo de bravos, reorutados em poucas horas, conseguiu d eter durante 
muitos dias o f.orte ata1que :lânçaido 'Contra o J)alaci0. do Governo daquelle 
Estado. · 

Serenados os a contecimentos e restituído á paz, o que, espera.inos, será 
brPVe, aque11.e territorLo, o paiz ter á conhe cimento enn .todos os seus detalhes 
dos actos de h eroísmo praticados por aqueHe •Hlustre ' Pres idente e pelas for-
ças fieis que se mantêm a seu lado . 

Não ié de mais portanto, que 'º Sena.do da R epublica manifeste ta.mbem 
sua inteira solidariedade, sua aibniraçã0 . ao .grande Estado de S . Paulo, que, 
sentinel!a avançada. dos ideaes reP'ubJi.canos, ce,1lula mate r do .grande 1movi-

1r.ento democratico vencedor a 15 de Novembro de 89, recebe do Senado ela R e · 
pubUca e de todo o paiz os aipplliusos, a admiração e os agradecimentos ,por 
mais este feito heroico que tende a oonsoJi.dar 'de vez as instituições republi-
cemas do paiz, varren>do para sempre esses pronunciamentos sem norte e sem 
ideal, 'que só têm conseguido desmoTa;lizar no exterior o nome ,do Brasil, parque 
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aqui. nada conseguirão, tar.to é certo que o patriotismo nacional está ao lade> 
das instituições republicanas, o pe>vo brasilek-o mantem-se solidario com os 
poderes constituidos que esses individuos sem patriotismo e sem amor á . fa -
mma br asileira têm a louca pretenção de transformar e de srubver.ter. 

N estas (l(,nJdiçõe.s, Sr. iPresidente, pedi:rei a V. Ex. se õ.igne submetter á 
approvaçã.o do, SemlJdo o re querimento que passo a ler: (Muito bem; muito 
bem) . 

Vem á Mesa, é lido o seguinte . 

REQUERIMENTO 

R eqaerem.os que na acta da sessão de hoje seja inserildo o. testemunho de 
irrefragavel solidaX'iedade do Senado ao Sr. Presidente da Republica, ao G-0-
verno do Estado de São Paulo, e âs :torças .armadas fieis á legalidade, na re-
pressão da ·sediçã-o militair, que estalou na capital daquelle Estado. 

Sah da s sessões, 10 de Julho de 1924. - Bueno Brandão. - .A. Azer eào. 
- João Ly·ra. S. NBry. - Bueno de Paiva. - Pereira Lobo. - Eusebi o de 
de Andrade. - Pires RebeUo. - Lopes Gonçalves. Mendonça Martins . -
Pedro Lago. - Manoel Monjardim. - Swmpaio Oorrêa. - João Thomé. -
Ajfonso Oamiatr[JP. - Dionvsio Bentes. - Ar·istid.es Rocha . - Cunha Ma-! 
chaito. - Oastro Rodlrigues . - Miguel de Carvalho. - Ferreira Ohaves. -
Fe'tippe S;clvmidt. - Vespuc~o de Abreu. - Oar1os Barbosa. - Jerorvymr) 
Monteiro. - Oarlos Oavalcanti. - Generoso Marques. - Bernaraino M on-
teiro. José Miirtinh;0.

1 
- Venanaio Neiva . 

O Sr. President~o: ~ Os ·Senho·res que apoiam o requerimento ·Q:ue acaba 
de ser apr esenta do e .Jido pelo Sr . Senador Bu0l!10 Brandão, queiram levan-
tar-se. (FausOJ)'. 

Apo-iado e em dispussão . (Pausa). 
Se não h a quem quei•ra usar da palaivra, encerro a discussão. (Paiisa), 
Está e<ncerrada. 
Os senhores que 8rPPTovam o reque·rimento do Sr. Senador Buen0 Brandão 

queiram levantair-se. •(Pausa). 
Foi approvado. 
·Continua a hora qo expediente. 
Se. nenhum Senaqor .quer usar da palavra na hQ;ra do expediente, passa-;ie 

á o;roem do dia. 

O Sr. Moniz So\lré (*): - 1Sr. lPresid.ente, .consulto a V. Ex. si o emi-
nente •repre sentante do Estado de Mi-nas Geraes concluiu as considerações 
que acaba de fazer ~JOr qual.quer requerimento, indicação ou moção. 

O SR. PRESIDENTJil: - Terminou .com apresentação de um ·requerimento, 
que foi Iido, apoiado· ~ approvado peLo Senado. 

O SR. MoNrz SomlE": - Sr. Presidente, agradeço a informação de V. Ex . 
Não v enho reabrir dil,lcussão sobre o assumpto; venho fazer uma simples de-
clairaçã0 de voto. 

Não votei pelo requer ime nfü do iHustre Senador mineiro porque in~ring~ 
clara e positivamentE) nos termos r-igidos do Regimento, no paragrapho unl-
co do art. 107, ·que dispõe: 

"Gomprehende-se na disposiçã0 desse artigo, ais modificações con-
gratulatorias do.s r equérime·ntós pedindo a nomeação de Commlssõe:o 

(•) N ã o 1'oi !revisto pelo orador. 
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que em nome do Senado se ·congratulem •Com o Chefe da Nação por 
actos que haja praticado" . 

.o SR, EUSEBIO DE ANDRADE: - V. Ex.' não póde :falar sobre o vencid.o, V . 
Ex. devia fazer essas considerações por occasiãQ da discussão do requerimen-
to, momento op,portuno, em que talvez melhor eluci-drusse o Sena.do. 

O SR. MoNIZ SPDRrlli : - (Trocam-se muitos apartes) Não estou discutin-
do o assumpto já o d isse, estou apenas fazend-o m inha decla.ração de voto. 

SR. {PRESIDIDNTE, ipelas inforimações que •tenho, nesta Casa nunca se vota-
ram re<querimentos desta natureza. 

O SR. BUENO BRANDÃO: - O Senado votou requerimento identico a este, 
depois da II'evoita de Julho de 1922. 

O SR. MONIZ SoDRE:: - Sr. Presidente, não. pretendo fazer mudar a opi-
l!lião do Senado. Apenas quero fazer a minha declaração de voto, no uso de 
direito incontestavel que o Regimento me garante, protestando contra o re-
querimento, que acaba de ser approvado, pois elle viol.a. a disposição clara-
mente dispo·sitiva a que. acabo de referi>r-me. 

o SR. BUENO BRANDÃO: - Não apoiado. 
O SR. MoNIZ SoDRE' : - Si o :Sen ado já votou r-equerimento ident!co a este 

apenas -commette agora um acto prohibido, com aggravante da reincidencia. 
Alôm disso, Sr. Presidente, declaro que votei contra o mesmo requerimento 
porque elle nada mais é do que um a pplai.Jso á politica cio ·Presidente da Re-
publica co-ntra a qual me t enho manifestado ininterr uptamente nesta .Casa, 
e á po.Jitica do E.s.tado de S. Paulo . 

o SR. EUSEBIO DE ANDRADE: - De applausos á defesa da OII'dem dais in.s·-
tituições. 

O SR. MONIZ SoDRE' : - E para dar arrhas de p atriotismo e amor á Re-
publica. eu ni1o podia trahir a minha co;nsci•encia, appJ.a;udir a po.Jitica domi-
nante do meu 1;1aiíz, .que nã0 merece os meus louvor.es . 

Nestas condições, Sr. Presidente, peço a V. Ex . .que faça consignar na 
a<!ta o meu voto e as •azões que o justificam. 

O SR. PRESIDIDNTE: - V. Ex. será attendido. 

O Sr. Benjamin Barroso ("') : - Sr. P ·reside nte, m ais urna vez ... 
(Trocam-se diversos apartes) . 

O SR. PRESIDENTE: (fazenllo soar o tympwno) - Attenção! E stá com a 
pailavra o Sr. Senaidor [Benjamin Barr-oso. 

O SR. BENJAMIN [BMmoso: - Sr . 1Presidente, mais de urna vez se tem di&-
cntido .nesta Casa a oppo:rtunidade d.e se rnanda.r ao Chefe do Poder Exectitiv·o 
o apoio collectiv.o do Senado . Mals de uma vez essas moções ou esses reque-
il'imentos têm sic'Lo 1·epe1li,dos pe.la rnh10ria da Casa. Mais de urna vez esses 
requerimentos têm irnpTi:mido, como agora, ás sessões do Senado o caracter" 
de tumultuarias. 

0 SR. BUENO BRANriÃo: - Não apoiado; não h a tumulto actualmente. 
O SR. PIRES REBElLLo : - O requerimento foi approvado unanimemente. 
O SR. BENJAMIN BARROSO: - Estava eu momentaneamente ausente do 

recinto quando se vo.tou o requerimento, que passou, como dizem os nobres 
collegas, unanimemente, .e ao penetrar aqui -encontrei na tribuna o illustre 
representante do E sta;do .da Bahia lançando um protesto contra a app·rovação. 
desse requerimento, porque a isto lhe assiste um direito ... 

O SR. FERRElIRA :CHAVES: - Não, senhor; não podia fallar contra o vencido. 
O SR. BENJAMIN BARRoso: - . ·.assim como aos demais representantes. 

desta Casa de mainifestarem co:rn toda a liberdade o seu modo de pensar. 

(•) Não .foi revisto -pelo ora dor. 
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O SR. PRESIDENTE: - Observo que o requerimento não pôde mais ser ob· 
je,cto de -aisoussão. 

O SR. BENJAMIN B ARRoso: - Não o estou discutindo, mas apenas tradu-
_zlndo a•qui ·0 que se 'passou na sessão, no momento ~ que eu me achava 0JU-
sente, e no mom-ento em que ao entrar encontrei o iHustre representante da 
Bahia n a tribuna, ex,plicando o seu voto. Afssiste-=e a mim t ambem o direi• 
to de, ainda em plena sessão, v i!r declarar peram.te ao S-enado e perante ao 

_-paiz que não votaria a favor d 0 Tequ erimento. -,, 
o SR. BUENO BRANDÃO : - Por que? 
O SR. BENJAMIN BARRoso: - Porque ê uma moç_ão de confiança ao Go· 

venno ... 
O SR. BUENO BRANDÃO : - Não apoiado; nã0 se tra,ta de moção de con-

·.fian ça. 
O SR. PlilDRo L Aao: - Então o estado de sitio -o seria tambem . 
o SR. BENJAMIN BARROSO: - . .. que não SÕ prohihe o Regimento Interno, 

·com0 amda pOII'que approvando essa moção, damos o dlreito de a pprovar tam-
"bt-m uma moção de desconfian ça, e isso não ê compativel com o nosso r egi-
r:ien. Declaro, pois, com a m aior -sinceridade-, com a maior confiança, sem 
. o_uerer fazer . . . 

O •SR. PEJDRo LAGO: - V. Ex. deve declarar tambe1m a sua opinião a res-
P<'i to do ,governo de S. Paulo . 

O SR. BENJAMIN BARRoso: - .. . opposição systematica ao Governo d-o paiz, 
.que votaria contra. esse requerimento, como inoJ>POll'tuno . 

O SR. EusEaro o~ ANDRADE: - D e grande à lca nce prura o ,governo do Es-
:tado de S . Paulo e p1ara as fo rças em d efesa da -ordem constitucional. 

O Sr. Pfres ReheUo (*): - Sr . Presidente, respeitando embo:ra o direi-
·-to da prulavra e do vpto dos meu s illustres coI!egas, s int0 n ecessidade de me 
.levantar, neste recintp, para ãlzer b em alto que votei pelo ,requerimento apre-
J:>en tado pelo Hl'UJstne reipresentante do Minas, mais ainda, que b ruto pa1n:Ías, 
palma.a ardentes, ao requerlm~nto do illustre r epresentante minei~o . 

E' de admirar que neste momento, quando no grande e prospero Es-
tado de S "Paulo .trqam os cainhões, ca;hem mortas as cr"Elança:s e os poderes 
\)Ublicos são aibalado;o n os se<u's fundarr.ento·s ; ê de a,dmirar que. n esta As-
semblêa, emirnenteme:nte conserva.dora, se venha desco;brir uma quetsão by· 
santlna vara dizer (~ue um requerimento d essa ordem, de tão alto e tão 
elevado intuito mora l ... 

o SR. BElNJAMIN BARROSO : - Mas ê contra,rio ao Regimento. 
O ISR. PmEs DO t"l.Io: - ... llére o Regimento desta ICrusa. Acima de'sse 

Reglmeinto - s i porye ntura elle se oppuzesse - es,tão as instituições repu-
·lblicanals, a :te-galidad13, a ordem chril, meste m-omentio fu'1Ldamente al:ia1adas . 
.(Apoíaaos) . 

Srs . Senadores, :quando a illustre Pre'sidente de S . !Paulo, que - quanao 
-cessar o !fogo e for jugul!lida a revolta, maior a inda na de apparecer aos 
olho0s da Nação - qppõe a r esistencia 'Pessoal, ex.pondo a 1prO[Jrla vdda pre-
ciosa; iquamdo para deifender a ,ordem civil, .a, le,galidade, as 111JStituições. 
apresenta o .seu ,peito COinO barreira, seicurn<lado e apoia<lo patrioticamente 

t>eJas forç;i.s que lh:e és tão em redor ... 
O SR. A. AZERED,o,: - El ,pelo ipO'VO 1Ja.uUsta . 
O SR. PIRES RmBJl!LLo: - . . • e pelo ,grande .povo .pa uJis,ta, como bem diz 

<> sympath-ico Vice-:Flres idente desta casa; quando as nossas familias estãa 

{*) Não foi Tevisto pelo orador. 
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sol>resaltadais, quamdo nó:s serutimos que o ·perJ.go a tudo e a todos ai.neaça, 
e todos os la,res estão em espectativa - é neste rr:omento que se descobrem 
·pequenais .. . . 

o SR. MoNiz .So!DR.Él: - São os .principias. 
o SR . .SAMPAIO CoRRlllA: - Nugas. 
O •SR. PIRES RiIDBELLo: - . . . nugas, como bem diz o dHustre Senador 

,pelo Distrioto Federal, com as quaes o Regim€!llto do Senado deve se O•PPO•r 
a um requerimento de tão a lta sign·i.fica:ção. Não, S•. Presidente. Voto, vo·tei 
e votarei .pelos requerim€llltos que aqui forem. apreserutados, como este que 
aca;ba de ser approv.ado unanimmente pelo ·Senado da Republica! Votei, e 
mais ainda : quero que fique consiigna:do nos .A.nncz,es( desta Casa que nãd 
votei 'sómente pelo requerimento do illustre representante de Minas, mas, sim, 
.bati palmas, palmas ardentes, aio re1querimento do emi-nenite representainte de 
.MinaJs ;pela id1éa feliz qu e teve de apresentar esse requerimento de soHda-
rieda.de ao benemerit!J \Presiderute Bernardes e ao i'Illtrepido Presidente pau-
lista . 

Era o •que ·t i'Il!ha. a dizer. (M·wito ben~; 117-itito bem). 

O Sr. Gonçalo Rollemberg (para ivma explicação pessoal') : - Sr. Pre-
siden:te, eu nãó compareci á sessão de 'sabhado, quando o Sr. Presidente da 
Reipublica solicitou a decretaçã o do estado de siti<o, e não compareci porque 
ignorava o que se estava ,passando em S. P aiulo. Só, mais ou meno•s; âs 2 
horas :tive oonihecimento desse's factos, quando já não era m.a.is tempo de com-
.parece·r ao Senado. O facto de achar-me ·com a, 19S!Ude a;balada não me tem 

permittido .ser a.ssiduo ás sessões do· .Senado. Si aqui estivesse presente, teria 
votado pela decrertação do estado de 'sitio no Estado de .s. !Paulo. 

o SR. A. AZEREIDO: - Muiito bem. E aqui itambem. 
o SR. GoNçALO RoLLEMBERG: - Não ignoro ·que era dever do .Sr . Presi-

de~te da RepubHca solicitar a medida de excepção que solicitou, tanto é celt'.to 
que Jhe ca'be o d ever de mante·r a ordem .publica. P ara tam.to elle precisava 

do estado de sitio e o .Oongresso não lh'o •Podia recusar. Entretanto, ago•ra, 
no momeruto em que o i1Lu..stre representainte mineiro aipresenta, não sei si 
'lima moção . . . 

O ·SR. B1Jf.EJNO BRANDÃO: - Requerimento. 
O SR. GoN\}ALo RoLIJElMBElRG: - ... . requedmento, ou que nome tenha, 

declaro que o acho mui.to .precLpitado. D isse .s. Ex. que 'se >trata apenas 
de louvar -os acros do Sr . P re.side;nte da Riepubli.o3', nestie momento. Mas, 
se nó's não coin1hecemos a inda - e u, pelo :meno.s, não os co1niheço - os 

.ados do· Sr. Preside rnte da R epub1ica ... 
O SR . PIRES REBELLO: - .Porque não lê jornaes. 
0 Sn. DIONY•SIO BElNTES: - As ·noticiais offi.ciaes teem sido 'PUblicadas. 
O SR. GoNçALo Ror,IJElMBERG: - Muito ligeiramerute, muito 1Pelo alto . To-

dos iignora.m o que se passa em S. P a ulo. 
O S.R· Pnu!ls R'FlBElLúo: - O Senado intei-ro votou o requeirimento . 
O S.R. GoNçALo Ror,LEMam.Ro: - O nohre Senador, Sr. Presidente, be. dias 

passados, declarou que eu grit.3/va muito; entretarnto, S. !Ex gr.t.ta muito mais 
do que eu! (Riso . ) 

O •SR. ·PIRES RlllBElLuo·: - V. Ex. pôde dizer o que nteindeir . Nós hll!Vemos 
de •Pensar independentem6'!lte da ·Olpinião de V. Ex. 

O •SR. GoNçALO RoLUJllMBl!lRG: - Nem eu quero convencer ninguem ... 
O :SR. Pra.Els RElBELLo: - Mesmo .que o qui~se era inwtil. 
O SR. GoNÇAW RoLL'ElMIIERG: - ... nem S . . Ex. me convencerá. Não 

tenha ll'eceio. 
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o SR. PIRES REBE.'LO: - Receio de que? 
O SR. GoNçALo ·RoLLEJMBERG: - De que eu 1procu.re oonvencel-o. Estou 

dizendo como penso no caso. 
O SR. lPIRES RElBElLLo: - De s i para si . 
'Ó SR. GoNÇAO 'RoLLEMBERCJ: - Acho o requerim:ento in.terrnrpestivo. 
O SR. BUENO BRANDÃO: - IDn.treA:anto, o SeruaJdo, approva,ndo-o, diz que 

não. 
O SR . GONÇALO RoLLEM~a· : - Estou justilficando o meu voto. 
O SR. BUENO BRANDÃO: - Mia.s eu respondo com o voto do Sen.allo. 
O ISR. GoNçALo RoLLEMBERG: - Estou dando a razão .por que votei contra. 
\'.I1enoo ou nãa terrho o direirto de disc01,dar de V. F.:x:.? 
O SR . BuEJNo BRANDÃO: - E eu o de contrn:por a opinião de V. Ex. com 

o voto do ·Sanado, ao qual V . Ex. tem que se -su'bmetter. 
O SR. GoNQAIJD RoLLEMBElRG: - S:ubmetto-rne, m as rten.ho o diJ.~dto de 

e~pt!icar porque voted contra. 
O •SR. DrnNYSIO BEJNTBS: - Mais V. Ex. não pôde oonsidera.r in.tempestivo 

o acto dos seus coJ.legas. · 
O SR. Go·NÇALO Ror-LEMBERG: - O meu voto rpessoal não ê o voto do 

Senado. E u ac·ho que se deve aguardar os acontecimentos . Sou o mais hu-
milde, o mais o·bscuro Senador '.lema /Casa. . (Não dipoia<Zols). Nunca te1ntei 
iJr.1pôr a minha vontade ao Senado'. Seria isso urna e'stultice. 

O SR. BUENO J3RANDÃo·: - Ninguem pretende impôr. 
O SR· GoNÇALo RoLLEMBERG: - Mas quero que se saiba as razões que· 

me levam a ter e..~te 1 ou aquelle procedllnento, nesta caisa. 
Não faço nada ~ccu1tamente. Vivo ás claras . Neste po111Jto, sou positi-

vista. (Riso). 
f>ois, bem, Sr. P,re.sidemte; dúz.ia eu que v otei t:ontra. o requerirr.ento não 

;porque queira censu~·ar 'o Sr. Arthur Bernardes ,pelos seus aotos, .porque, 
como acaibei de dizer eu ~gno.ro quaes sejam; ma s ,porque e niterudo ·que o Se-
!llado deve agu ardar que ·se passem os acontecimentos, não se mostrando 
exaltado,· não se revo·1tando contra este ou aquet11.e .por.que todos sã:o ibrasi-
lekos. 

o SR. BUENO BRANDÃO: - Devemos app,].audir? 
O SR. GoNQALo RoLLEMBERG: - Não. Devemos f.icar ched:os de S.!!:_ntlmente 

de pezar ... 
O SR. D!oNYsrn ,\3!m<TEJ.S: - O Governo de S. Paulo é um Governo cons-

itituido·. 
O SR. GoNçALO :RoLIJEMBERG : - . . . por vermos que o Brasil se está 

desrnoiralizamdo !llO c.onceito do mutn.do oivilizado. 
Eira isto o que ~u queria dizer. Votei contra o requerimeinto por jul-

gal-o intempestivo . :jllntendo que não ê tempo ai:nda de pode,rmos julgar o 
que se ;passa em S. lPaulo; precisamos t er bastante callrna e conhecimento 
dos ;fa,c,tlOiS ,para enti\.o avaliarmos si os aotos do Sr. Preside111Jte da R epu-
lblica sãJO dignos ou !llão dos louvores que GS nobres Sen6'dores a.caibam de 
dizer . 

O Sr. Moniz Soj!lré (*): - Relev.e-me, V. Ex. ·Sr. iE>.residente, e per-
dõe-me o ·Sanado qu13 eu venha Ir.ais uma vez, rtornar clruro e bem claro o- ' 
m eu ;pemsamento., :papfundamente adutl1eirado pefo.s aparros â,s co~:11sideiraç5es 

que entífo proferi. 
'.Lamento e l amento vivamente, 'Sr. Presidente, que o meu mustre col- ' 

lega que discutiu e pombaiteu as razões do meu voto contrario 3JO requeri-

(•) Não !foi revi i;ito ·pelo orador. 
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mento, .por não ser elle permittido p0<r dispositivo e~resso do nosso Regi-
mento, tivesse querido i-mpla.ntar nesta !Casa a doutrina verdadeiramente re-
voL'!Lciornaria e anamchica, que nós .ollltro·s, espíritos conservado.res, devemos 
repehlir qual a de que consUtue uma nuga sem imJpO!'tancia, a invocação de 
um rterto regimental, quan.dl)I ci)lllítrarie , uma de1ilberação do Senado, sobre 
assumpto de g;rande reJevancia. 

Até ·ho'je temos vist-0, S.r. P.residente, quando se que.r justificar uma 
medtd.a qualJqm~r. que nãioi se adapta ao esph·ito ou 'á ·lettra de u ma lei, 
procurar-se •Pelas artimall!has do sop.hirsma, .pelas· filigranas da eloquencia, 
:por todos esses processos q,ue a retho·rica mais -cJIU meno·s imaginosa nos fa-
culta e aos quaes S. Ex. poderia ·recorrer porque lhe não faltam quailidaide's 
inrtellectuaes para isso ... 

O .SR. PIRES REJBELLo: Foi justamente das artimanhas que eu quiz 
fLlgil', 

O •SR. MoNiz SoDRÉ: - . . até hoj.e tenho visto recorrer-se a esses pro-
ce·55·os da hermeneuüca, mais ou menos elastica, para justificar medidas con-
tra<lictorjas a-0 texto de lei . Mas proclamar-se em um momento principal-
mente como este, em que se diz que a sociedade brasileira e o seu Gover-
no estão ameaçados nos seus alicerces ,pela insurreição milita r, •que attenta 
contra a ordem constitukl1a e legal, prnclamar-se a doutrina de que a lei in-
tsrna desta Casa, es5a lei que fizemas pa.ra. nós mesmos, afim de reger os 
trabalhos pa·rlamentares, que essa lei, nada vale de.ante dos ca;prichos de 
nossa. vontade, é ir de veras muito longe .. .. 

O SR. PIRES REJBELLo: - V . Ex . pôde ir mais longe . Pôde dizer que eu 
preg·uei o assassinato. 

O •SR. MoNIZ SoDRÉ : - Eu não seria capaz disso, o-'.l.paz de di;rer que 
V. ·Ex. pregou o assassinato, por·que não sou ca,paz de aleivosias. Estou di-
zendo que V . Ex. chamou de nuga. e insignificancia as considerações de um 
seu collega que invocava e que querta amparar-se em um artigo explicito e 
claro do R egimento desta Casa. 

O SR. !PIRES R.EBELLo: - Deixei o meu pensamento bem expresso, se me 
nãQ fiz entender, fui infeliz. 

O SR. !MONIZ SoDRÉ: - Não quero, ISr. Pres:dente, discuti~ a questão da 
insurreição militar de .S . Paulo, mas não pos so deixar de lamentar que este 
~rurido de revolta e indig:a,ação dos meus Hlustres co1legas contra uma ln·· 
surreição militar em um •Estooo do !Sul não se tenha manifestado igualmen·· 
te a contra. facto·s semelhantes ,passados em outros Estados da Federação bra-
sileira. 

Eu reipresento n esta Oa5a um Estado dentro do qual se desenrolaram acon-
t~cim.<!mos de igual sign ificação. (Não apoiados). 

O SR. PIRES (REBELLo: - Eu aprendi com V. Ex. a ficar stlencioso quan-
do o forte de .S . l\1arcello 'bombardeou a Bahia. 

O SR. MoNiz SODRÉ: - E' essa uma questão velha que eu discutirei de 
novo op·portunamente . Mas quando agora o Governa dor da Ba hia o S r . Sea-
bra, o Gaverno Fedei'al enviou para lá rr..etralhadoras pesooas que foram l'l.S-
sestada.s contra o IPalacio da Acclamação e eu assi&ti effectuarem-:se prisões 
dos elementos que eram fieis ao Go:v·erno do Estado. Decretou-se o estado de 
sitio contra o Governo constituído o mais monstruoso attentado dentre °'' 
maiores que já têm assombrado o paiz: um estado de s1tio, decretado por um 
Governo, contra outro Governo constituidv ! Quem protestou contra a mons-
truosa enorrmldade deste absur-clo'? ... 

E perguntaria agora aos meus 11lustres cotJegas, se estão de accôrdo, ~ 
retem palmas a essas insurreições, quando ellas partem dos poderes mais altos 
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da Republica? Na Bahia não se deu bombardeio e a metral.ha não entrou em 
duellos de artilharia, contra o P.alacio da AcclamaJÇão, e a poa;mlação inerme 
da <Jidade, p orque a pcli<Jia ou confraternizou com as forças federaes ou. fol 
presa ria su a parte irreductive·l, na sua üdeliclade, ficando o Governo d ~ Es-
tado sem elementos 1precisos para a presentar uma resistencia, na a ltm;a da 
aggrc:ss!io de que era v!ctima. E o Coronel Març::1.J foi promovido a Gei.eral ! ! . . 

Concretizar ei, Sr. Presidente, as minhas declarações. Votei contra a mo-
ç;ão congratulatoria: [>rimei:ro, porque o Regulamento proh!.be terminantemen-
te seja e.Jla ohjecto de deliberação ~lo Senado: é a lettr·a expressa elo art . 107; 
Regundo, popque, reputando com a maxima razão, ·respon save.J pelas occur-
r~ncias que se :passaram ·em meu :Estado, o Chefe da Nação e a palitica pau-
iista que lhe deu braço forte, eu n ão poderei em consciencia dar-lhes o-s meus 
ap·plausos. 

O 'SR. IPIRES RlDBELLo: - E' uma declaração de opposicionista que V. :8.-.. 
está fazend·o, isto não traz vantagem para V . Ex., por•quanto ê muito conht· 
cida sua attitude. 

O SR. M.cNrz \SoDRÉ: - Seria mesmo para alarmar o espírito de V . Jilx. ·~ 

~u viesse fazer agora a dcclara.ção de que sou governista . 
Portanto, Sr. Presidente, eu não m e •acastellei n o text o regimental, pc,r 

esse proce'SSO mais o u menos accommodaticio e·m qu e IJ)I'ocurã.mos, por vezes, 
fugir pela tang·ente; e ntrei: tambem na substancia do as:;,•umpto para affirmar 
que votaria c ontra ella, se rl!lgimental fosse, ·p-orque n ã o a pplaudo a politica 
d-i Chefe da NaçãCJ . 

1 
O Sr. A. A:lleredo: - Sr. Presidente, não me achava no recinto no mo-

m\lnto em .que fo i vota do o r equerimento apresentado p~lo nobre Senador 
oelo Estado de Min~s Geraes. Se estivesse, ter-lhe-ia daido o meu voto. 

;Sei •bem, '8r: Presidente, que as praxes regimentaes desta Caisa são con-
ti:arias a q ua lquer 111anife&taição, que signifique moção ao Presidentb da He· 
bublica ·ou a ·quem .quer que seja . . Mas o momento é inteiramente excepcio-
nal... Cil1uito bem; muito b&m.). 

O SR. SAMPAIO CoHR:i!:A: Como exce,pcional é o decreto de, estado do 
sitio . 

O SR. A. AzERElDO : - ... e nenhum Senadot· tem o direi.to de r ecusar 
aio Governo esta prqva de soUàariedade. Este vot0 do !Senado visa fortalecer 
o Governo, significa11<lo-lhe .que e.sta Casa do Congre-sso e a outra estão ao Ja Jo 
da autoridade legal contra a insubordinação m '. litar. (AV'Oiaclos; mwito bem) . 

E como, senhores, polle-riamos nó:;,• recusar neste momento um voto de ap-
plausos a a grande, ao benemeri-to Presidente elo Estado ele iSão Paulo? (Muito 
bem; muito bem). 

Como poderíamos, nós, que representamos nesta Casa a parte ·conserva(!()· 
ra do paiz, negar ao heroico Presiden te do Estado de S. Paulo, 'que transfor-
n1ou s ua terra em i.ima nova Belgica, nessa extram:dinaria Belgica ~Jue res1, .. 
tiu a invasão IPOderosa dos exe rcitas do Kaiser? Resistencia heroica que con-
correu para impedir a ·entrada dos allemã:es em Par!s . 

Como podemos nos furtas ao dever de trazer os nossos applau5os ao !Pre-
sidente Carl os de C<\mpos, .que ;representa a t radição gl0riosa de seu J)ae, que 
soube manter-se a:ltaneir·o e intemerat o na •revolução àe 1893 ·1 

O SR. MoNrz 1So:m~: - Pelo processo ·pelo .qual V .. Ex. está fazendo, islO 
ê, p0r um discurso e não por uma moção. 

O tSR. A. AzERi;ioo: - V. Ex. engana.-&e; não se trata de uma n'l!oção e 
sim de um requerimento. 
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O SR. MoNI'Z SoDRÉ: - Então fizessem como V. Ex., está fazendo ago--
ra: manifestassem os seus applausos por meio de discursos e não por uma , 
moçàô. 

O SR. PIRES \REBELLo: - O .Senado não acceita a censura do V. Ex. 
(Trooam-se varios apcvrtes). 

' O SR . PRESIDENTE (fazendo soar os tymvanotr): - Attenção! o que v 
Senado approvou não foi uma moção de congratulações, ~as um requerimen~ 
to solicitamdo um voto de soHdariedade do •Senado ao Governo Federal, ao 
Governo de IS. Paulo e ãs fo·rças Armadas na repressão á sedição militar·. 

O .SR. MoNIZ SoDRÉ: - 1Se é u/ffi requerimento de solidarieda<de, no fu1t-
do nada mais é do que uma moção congratulatoria. 

O SR . .A. :A.zEREDo: - O 1Senado votou o requerimento aprf)sentado •Pelr» 
nobre Senador por Minas Geraes para demonstrar so•lemnemente a sua :>o-
lidariedade com a ordem legal, com os Governos da União e de S. Patdo 

O SR. Eu&EBio DE ANDRADE: - Pela theo-ria do nobre Senador o voto de · 
pezar tambem ·é uma moção. Tem o mesmo effeito em face do Hegimentu .. 
uma manifestação de congratulações com uma manifes tação de pezar. 

o SR. PIRES REBELLo; - Em Byssancio é assim. 
O SR. MoNiz .S~JDRÉ: - O voto de pezar não é moção congratu la.torill, 

Não se concede um voto d·e pezar, congra tulando-se com gue1n morr,,;. 
(Ri.so). 

O SR. PIRES REBELLo: - Ambos são manifel'>tação do S enado. 
o. SR. EUSEBI{) DE ANDRADE: - Am'bos ex;primem o Sfl ntim-ento do ~"

nado. 
O SR , A. AzEREDo: - Sr. Presidente, não podemos confundir o movi- · 

mento a ctual de S. :Paulo com o caso da Bahia, 
O •SR . MoNiz SoDRÉ : - Eu füscutirei isto, plenamente preparafüi, qua11·· 

do fôr opportuno. 
O SR. A. AzEREDo: - ·Encontrar-me-ha prom•Pto a di-scutil-o com V. Ex ,, 

sendo que me n ão ·co•nsidero suspeito no caso. 
Ha uma clifferença muito grande entre o que se passa agora, e o que 

se pass:ou na Bahia; se assim não 1fosse não estaria <L:P:P'Jaudindo a acção 
do Presidente da R~ublica, como estou fazendo nesta hora tão delicada 
pai:a ais instituições em vilgor . 

IQ SR. MoNiz :Sol>RÉ: - Realmente ha difü'erença: o Governo apoiou a . 
sedição da Bahia, ao passo que agora 1·eprime a de S. Paulo. 

O 1SR . A . AzlDREDO: - . No Estaido da 'Bahia havia um Governa.dor eleito 
a, quem não queriam dar posse. 

O ISR. ARISTIDES RoCFrA · - E "Lté se ameaçava com a dynamite parar 
não ser empossado o Governador e-lei.to . 

O SR. iMoNiz SoDRÉ: - V. Ex_ faz affirmativas graoiosas. Demoni:.tra~ 

rei tudo isto quando fôr opportuno. 
O SR. A. AzlDREDo: - Está na preside·ncia do Estado de São Paulo um 

hom€m que f!o i recebi<do com os maiores •applaJUSCJ>S de todos os filhos da-
quella grande terra . (Apoiado·s) . 

O SR. BUENo BRANDÃO: - •E V. Ex. pôde d.ar testemunho pessoai. 
O SR. A. AzEREDo: - Nunca hOU<ve, em 'S. Paulo, manifestação igiual 

â que re.cebeu o Sr. Carlos de C'a.mpos, ·quando assumiu o poder. Cerca.do -
pelo povo, elle foi a;pplaudi<lo enth1usiasti-camente {Pela po;pulação inteira. 

O. ,SR., MONIZ iSoDRÉ: - Não vale mais o S·r. Carlos de Campos do que o·· 
Sr . Seabra, comCJ> homem poliU.co e estadista da tRepublica. 

O SR. Pmms REBELLO: - Na opinião de V. Ex. e não na do p'.tiz. 
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O SR. A . AzmREIDo: - Nem estou estabelecendo termo de compara,.ão 
E')ntre esses dous poliUcos, tanto mais que de ambos sou amtgo. 

O que estou dizendo é que o Sr. !Carlos de Campos a~sum,iu a presi-
dencia do Estado com o awlauso de to>dos os paulistas; que não houve 
alli, até hoje , ma nifestação mais clara, decidida e positiva, não lhe faltando 
o apoio daJquelles que delle ·h,aviam divergido . 

O SR . ARISTIDES ROCHA: - S. Ex. tem ai·nda agora o apoio do povo 
paulista que accorre em sua defes.a com as annas na mão·. 

O .SR . A . . A.zEREDo: - S . Ex. tem. se mos traido á altura do seu ca rgo, 
concorrendo 1para salvar os interesses superi-ores da Republica, procuran-
do evitar, com a sua resistencia, que o morvimento da caipita;t paulista che-
gue a es ta Capital visivelmente alvejada pelos revoltosos . 

O SR/., il.\foNiz 1SoDRÉ: -· Não !foi contr·a isto que fal·ei; não se trata de 
justificar as attitudes do ;Sr. Carlos d e Campos. O que não acho legal ê 
concretizar os a1}plausos em moção para ser submettida á de.Jiberação do 
Senad~. 

O .S~. A. AzmREDo: - O .Sr. LP1"1e&iõente declarou que n ão se trata de 
moção, e sim de um ·reqruerimento·. 

O SR. PIRES REBELLo: - JD o 1Senado assim o decidiu, o que é ainda 
1ne'ihor . 

O 1SR. A. AzEREDo: O. Senaido decifüu que se trata de manifestação 
de solida riedade e não de moção de congratulações ao Presidente da Re-
publica. 

O SR. ARtSTIDES RoclIÃ: - Não 1é moção congratlulatoria, é um voto de 
so)idari edade. 

O SR. MoNiz S-ooRE': - E g-oisto m esmo 1que o Regimento não permitte. 
O SR. · A. AzEllmpo: - Ninguem merece mais a maniifestação da nossa so-

lidariedade do q'\Le o Sr. Carlos dte Crumpo1s, P1iesildlente d-o EstadKJ de SãJ 
Paulo, do mesmo J:I\Odo que ninguem pó:d.e recusair applauso:s âB medi.das t o-
madas pe1o Sr. PJ:lllsidente da Republica, divulgadas e·m todos os jornaes . 
(Muito bem; apoiaàps). 

·Es.sris provtdenc-ias merecem a solidarie da•de €' os apjíiausos· do Senado. 
ÃMuito bem). 

o SR. Go,NÇALO RoLLEMBERG: - E ninguem censura essas providencias . 
O SR. A. AZE\11\IDO: - São as mais justas as manifestações de louvor ao 

S:r. Car los de Campos, verdadei'I'o benemerito, que pil'esta neste momento -os 
mais extraordinairios serviços á causa da Repul51ica, quamcro- seus aHcerces se 
acham abalados. Do· mesmo mod 0. ninguem pôde pôr em duvida os grandes 
esfor<;o~. que o Sr. Presidente da RepubUca tem desen'Volvido 1110 actua1 mo-
mento para -o resta\:>elecimewto da -ordem legai no Estado de :S. iPaulo. 

'Era o que eu tin.ha a di21ei;- . . (Muito be'ni; imuito bem). 

O Sr. João Lyra (*): - Sr. Presidente, venho !fazer tambem, em pou-
cas palavras, uma declaração de voto. 

O ·requBrimento <que acaba de :ser votado pelo :Senado e que teve o meu 
.apoio, tem significação .politi::la identica ao req'Uerimento àpp~ovado pelo Se-
m11do n a ·sessão de 'l de Julho de 1922. (Apoiados) . -

Votei a favor do requerimento hoje apresentado, q'Ua:ndo sou plenamen-
te solidaria c-om o .PI1es'd·ente da Repubrtca, como votei a favor do requerl-
mentQ de Julho de 1922, qua,ndo er11, adver.sariQ do rpresidente em exercicio. 

( *) Não foi re,visto pelo orador. 
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A disposição regimental que vigora actualmente ê a mesma que vigorava 
naquelle momento. 

O SR. MoNiz SoDRE': - -E' apenas um orime Gom a aggravante d:a reinci-
lencia . Nada mais. Para nós, juristas, ê assim .que se d enomina a viola ç;ào 
repetida do mesmo arU.go de lei. 

O SR. JoÃo LYRA: - Os .S'!'s. Senado;res agora criticam o acto do :Senallo, 
cons iderando o requerimento aIJ'!'e sentado como uma Jnfracção do dispositiv o 
regulamentar, já eram Sena.'liores a 7 de Julho de 1922. Si não votaram a favor 
do requerimento -então approvado, tambem não o combateram, óeixando-o pa s-
'sar sem 0 menor pr.otesto. 

O SR . . PIRES RElBELLo: - Exactamente. 
O Su. MoNIZ iSoDREJ': - Não sei que requerimento é esse. 
o SR. BUElNO BRANDÃO: - Está nos Annaes. 
O SR. GoNÇALO RoLLElMBERG: - Eu nãio estava na occasião no Rio de Ja -

neiro . Se tivesse comparecido á essa sessão, teria. protestado contra os term"s 
em ·que o Presidente da Republica soUcitou o estado de sitio. Ess·e requeri-· 
mento não teria tambem o meu voto. 

O SR. JoÃo LYRA: - Está assim justificado o meu pensamento ·e 0 m eu 
voto ao requerimento de hoije, na convicção em que estou de .que elle n ão 
lm'ring<i qualquer dispositivo do Regimento. · 

E ra o que eu tinha a dizer . (MWito bem; muito bem). 
E ' a.pprovado o cre-querimento . 

SES'SÃO J)E 11 DE JULHO 

O Sr. Mendes Tavares ('"): - S.r. Presi·dente, por motivo de força 
maior não me foi dad-o •Compairece'!' á sessão de hontem. Ignoro mesmo qne 
se teria, de tratar de assumpt-o da relevancia daquelle que foi objecto de di~
w ssão, isto é, o requerimento do nobre representante de Mina s , Sr. Bueno 
Brandão. Po·r isso venho declarar a V. rEx. e ao,s meus illustres c.o1iegas que, 
si estivesse presente, daria, com .o maior pra?Jer, mi·nha a ssignatuTa e o meu 
1•oto ao requerimento unanimemente approvado pelo Senado . 

O Sr. Luiz Torres ·(*): - Sr . Preside nte, não tendo c omparecido á ses-
1 são de hontem, por motivos a lheios á minha vontade, declar.o a V. Ex. e a 
·todo o Senado que, si estivesse "presente, dar"Ia o m·eu voto ao requerimento 
apresenta dü pelo nobre Se.nadar por Mi.nas Geraes, de solidariedade ao Sr. 
Presidente da Republica. 

O Sr. Luiz Adolpho (*): - Sr . Bresidente, não t endo podido compa-
recer á sessão de hontem, só hoje tive noticia do requerimento aIJ'!'esentado 
pelo Sr. SeTiador pelo ·Estado de Minas Geraes •e subscipto pele. maioria do 
Senado. Estando de inteira conformidade com os termos do m·esmo requeri-
mento, v enho declarar ao Senado que o subscTevo i n totum. . -

Esse meü gesto de apoio ao Governo não •representa só um sentimento 
pessoàf."<representa tambem o sentimento do Estado que tenho a hom-a de re-

1 presentar, cujo Presidente, em telegramma bastante e'Xjfr'ess ivo, já poz ás or-
dens do Governo da União não só a força policia! daque!la circumscripção da 
Republica mas tambem os recursos mate rlaes de que pôde dispôr. 

(*) Não 'foi revisto pelo orador. 
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Nestas condições dec.laro ·que o meu voto e a minha assignatura são da-
dos a 0 requerimento do nobre Sena.dor por Minas GeTaes. 

O Sr. Soares dos Santos: ----. Sr . Presidente, pedi a .palavra para enviar 
?.. Mes.". a minha declaração de voto, r elativa ao aissumpto do r equerimento 
apresenta.do hontem pelo nobre Senador por Minas Geraes. 

O Sr. AJfredo E1lis ( *): - 1sr. PresWente, o Sena;do tem consciencia 
de que fui sempre dos mais assíduos mexnbros desta Casa. Devido, porém, ao 
meu estado de f;laude, só tenho comparecido ás sessões ma.is importantes, fa-
ze.ndo, para tanto, verdadeiro sacrificio. Por este motivo, deixei de comparecer 
hontem á solemnissim.a sessão, em que foi apresentado pelo m eu nobre amigo, 
Senadr>r por Minaes Geraes, um ·requerimento que o Senado deveria votar por, 
unanimidade, de apoio a 0 Presidente da Republica, ás forças armadas, a0 Pre-
sidente de S. Paulo, p ela maneira .col'recta, inteHigente e republicana, por que 

U;m revelado a sua velha tradição de paulista e de bom republicano. 
Sr. Presi'<lente, si estivesse presente era possível que tivesse <feito alguns 

comment,a,rios sobre o requerimento e votasse, nã0 só de accõrdo com as mi-
nhas tradições repubUca.nas, como tambem em nome dos meus co.Hegas, os 
Srs. Senadores Lacerda Franco, que se acha na Europa e Adolpho Gordo, pre-
sentemente em .S. Paulo. 

Sr. Presidente, escusad0 é dizer que nós, paulistas, nada mais ambicio-
namos do que coll~borar com o Go'V'erno da 'Republica no se.ntido de .Jiquidar, 
de esmagar, não di~o essa revolução, que não merece ·Df>m siquer o nome de 
r~volução, mas essa, sedição . 

Parece inrcrive l p que se está dando no nosso pa iz. ·Procuro <reif.lectir, come 
homem publico, corno propagandista da Republica, como republicano de 70, 
uma razão, um motivo, um J)retexto, um fundamento que justinq·ue o acto 
de insubordinação, 1de sublevação, e nãu encontro. Os elementos perniciosos 
t<ê!n a )ntuição ao flloment.o; tratam, novos Aristarchos, . ~e sacrificas o que" 
nós tínhamos de me/hor, a nossa m elhor officina de t rabal ho, com0 S. P aulo é ! 

Não ha um p.rogramma, não ha um objectivo; chega-se m esmo, Sr. Prc-
sid~mte, a ignorar \> move! elas a,ggressões que estão sendo feitas contra as 
autoridades constit~idas :Mas essas autoridades não representam simplesmen-
te a aiutorióade; re~}resentam a opinião naciona;l, representam a unanimidade 
da Nação. -

O nobfe tPresid~nte da Re•pubUca prncuran{lo, com a sua acção positiva, 
austera e digna, coJ.1Tigir os males anteriores, e o nobre Presidente de S. Pau· 
lo, novo n 0 poder, 1:1em ter -dado razão ou motivo que justifique qual·quer acto 
de a.ggl'Cssão . .. 

O !SR. A. AzER111Do: - Muito bem. 
O SR. ALFRElDo ELL1s: - - .. conhecido como é, pela;s suas maneiras affa· 

veis, são accusados de que? 1(Pausa). 
Não ha uma rap.o, não ha nenhum problema em disoossão, apenas temos 

conheciment0 ode aptos pratice.idos por doudos, por homens que, dentro do 
barco, envidam esforços no sentido de fazer naufragar o pTOprio barco . E tan-
to mais estranhavel, Sr. Presidente, .é o facto quando me recordo de que, em· 
1912, ao partk par~~ a Europa no Oriana tive por companheiro o celebre ge· 
n eral Balagny, o g~neral-chefe da missão franceza, chamalda peio Dr . Jorge 
Tibiriçá para instruir a Força Publica de S. iP<i'lllo. Durante a viagem, Sr. 
!'!residente, obtive Ç.esse i!lustre .general o ·depoi·mento que posso t ra:wr ao 

1( •) Não !foi <revisto pelo orador_ 
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Senado em relação á organizaçã0 da Policia daqueHe Estado. Disse-me aquel-
le i!lustt-e militar, um dos heróes da ultima guerra, ~óndecorado nos .campos 
de batalha, que a Força Policial de S. Paulo poderia rfigurar a par das melho-
res divisões da França, chegando-me a affirmar que o seu mafo,i:- oesejo seria 
morrer co=andand0 a Força Pública de São 'Paulo . 

Disciplina, não lhe faltando absoluta.mente nada, não se comprehende !POr 
que se insurgiu, se rebellou esse elemento, que era um verdadeiro orgulho, 
não direi para São IPaulo, mas para a Nação iBrasHeira. Haja vista o proce-

. dimento ·que teve quando o Governo lançou mão desses ba.ta.Ihões, que se di-
, zem insubordinados, no caso dE\ Antonio Conselheiro, nos sertões' da Ba,hia. 

!Sr. Presidente, parece iq ue J'l'a exemplos anteriare.s; mas as sedições an-
1 teriores tinham, em todo caso, uma e:xiplicação. O caso da Communa, em 
Pari.s, ond"e vimos um dos espiritos mais elevados e mais nabres, e direi mes-

,Jno mais piedosos, como o de Thiers, a.ssignar o fuzilamento de 9.0()0 commu-
nistas, no planalto de '8aint-Aury, como meio unico de salvar a França. Havi;i. 
'ahi, entretanto, uma explicação: era a loucura col'lectiva, eram bandos armados 
que. .procuravam incendiar l'.Paris, a capital ,do mundo, que levaram os faôhos 

1para queimar as Tulherias, ibibliothecas e museus, mas qu~ sahiam de uma 
ópoca de miseria, do cerco de Paris. Alli comprehende-S'e ou explica-se: a 
aJlucinação ,collectiva, o desespero, a inanição pela :fome, lançando os bas-
fonds da sociedade contra os nobres, ricos e ,baniqueiros. 

Havia alli uma i·azão de ser: o odio do plebeu contra o rico, confra o 
nobre . 

Na Rus.sia, Sr. !Presidente, ainda se explica a insurreição. Alli é o po.bre 
mujic, esmaga.do, tritura.do, esfaimado, que se levanta e, pela vóz de Lenine, 
pr(•ga a revolução mundial. Mas, entre nós, quaI a razão, .qual o me>thro para 
essa loucura collec.tiva? (Pau,Ba.) 

Ha alguem nesta Casa que torne a responsabilidade dos actos que se 
estão praticando contra a nossa Patria? 

Os ISRS. l\fIGUEL DE CA,m'ALHO E DIONYSIO BENTES: - Muito Ibero. 
O SR. ALFREJDO ELLIS: ~ Ha :fóra daqui um genera l. ·que honre os senil 

bordll!dos, que possa dizer qual a razão, qual o motivo de quererem conspirar, 
provocando a ruina da nossa .patria, em. uma época em que nos vemos ·asso-
1berbados par .problemas tremendos que ameaçam a propria existencia na-
cional? 

Não, Sr. Presidente; é um ataque epilept ico o que a nação está. pre-
senciando. 

E u, 1Sr. Presidente, eni nome - já não digo de São Paulo, já não dlgo 
da b'ancll!da paulista - em nome de meu passrudo de velho republicano sem 
jaça, venho verberar o ,procedimento impatriotico e inexplica,vel desses, que, 
justamente em uma quadra como a que atravessamos, tomam a si o .papel 
inglorio de ,provocar a ruína da Re·publica e a v ergonha do Bra sil. 

Venho honrar o Governo do aotual .sr. P residente da Republica, conven-
cido de que, nwquella posição, S. Ex. é inven c,ivel, e é invencível porque conta 
com o apojo unanime da nação. 

o .SR. VENANCIO NEIVA: - Apoiado. 
O SR. ALFrulmo Er.us: - S . Ex. conta com o julgamento de todo o homem 

digno, que conhece as dif.ficulffilLdes com que luta na hora presente o !Poder 
Execut ivo para recollocar o paiz na posição que deve occupa:r. 

Quanto aos que, ainda de armas nas mãos. procura.rri aniquillar, não s6 
o regimen, m as a pro.pria nação , que po&so eu dizer sinão classlfica,ndo-os de 
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loucos, de verdadeiramente loucos, affirmando que ha, cá fõra, lo"ücos roai3 
-damninhos, w,ais ferozes e mais .perversos do que os que estão recolhidos no 
Hospicio de Alienados. (Muito õem; 'ffl!Uito bem.) 

O Sr. Barbosa Lima (*): - Sr. Presidente, si tivesse estado presente á 
.sessão de hontem, t eria dado meu voto, prolfund.amente convencido, em favor 
-da moção, requerimento, ou que melhor nome regimental possa ter tido, sub-
scripto, em primeiro logar, pelo honrado Senador, cujo nome declino, oorn a 
devida venia, o Sr. Bueno Brandão. 

Esse meu voto não seria mais do que uma manife&tação JogiC'.a de meu~ 
antecedentes doutrinarios ·na vida parlamenta r e politica. 

Velho civ11ista, desde os dias longiIJJquos de l-8·911, em que, tenente de Esta-
'do Maior e membro da Assemibléa Constituinte, enfileirei-me entre os que vo-
taram, para primeiro Presidente da R epublica, no austero paulista Pruaente. 
-O.e MQraes, velho civiLista dos dias t empestu osos de 93 e 94, quando o Brasil . 
era dilacerado pela guerra civil e se procedia á primeira eleição popular de 
Presidente da RepublicEI,, tendo, nessa época, a honra de presidir o m eu Estado 
natal, CQfü11borei, quanto em mim coube, para a ele·ição do honrado. r epublica-
no, 1Sr. Prudente de IMoraes, para !Presidente da Republica, como tinha bafa~ 
lha dQ ao lado do marechal •Floriano·, na defesa da legalidade. 

Vice-iPresidente da convençãó . ·civilista, que, em 1909 levou ás urnas ü 

nome glorioso de ·Ruy Barbosa, mantive-me na attitude doutr.inanarnente 
motivada de quem 1 não tem confiança nos regimens oriundos da sedição 
militar. 

Recentemente, <lf Ua!ldo eleito e :proclamado pe1o Congresso •:Nacional, Pre-. 
s.idente da Re:public2!', para o quadrie nnio corrente, o honrado mineiro-, 1Sr. Ar-
thur Bernardes, .pas~ei a S. Ex. um telegramma , que peço licença âõ13ênado 
para incluir no meu discurso, lendo-o, como um · documento da logica :partida-
ria, da :Coherencia politica com que me venho desempenhando do mandato 
que me foi confer.fqo pelo generoso Estaido do Amazonas: (Lendo) 

"Dr . .A,.rthur Be.rnardes - Be1lo Horizonte - Reconhecida pelo 
unico ,p od01· competente a legitimtdade do mandato .presidencial que 
vos conferijl a maio·ria do ele itorado brasileiro fa ço votos para que a 
e'stabi.Jidad.e do 't"egimen legal, a _ supremacia elos ,processos .pacificas, 
de accõrdo pom a !Constituição da Republica; nã:o revogada, triumphem 
m a is um·a vez contra manei:i·os sediciosos condemnados ·peJa lição in-
sophismaveil do incom·paravel Floriano, nunca es·quecida, pelo· glorioso 
E~ncito \Nacional, garantia suprem.a da ordem material, condiçãD 
:precLpua 'Pftra o asoon.dente definitivo dos ideaes republica nos." 

!Tenho dito. (M;uito bem.; m;uito bem) . 

O Sr. Antoninf> Freire (•) : - Sr. Presidente, a u sente do !Senado, na 
s~ssão de h ontem, não me foi possivel aisslgnar o requerimento que o illus· 
tre representante ~o Estado de Minas apre&entou propomdo um voto de sol!· 
darledade ao Sr. if'fesidente da Repulblica, ao Goverono de S. Paulo e ás forças 
armadas empenha.dfts na rap.ressão do motim mHi•tar que irrQmpeu na capital 
paulista. Associo-me, e sinceramente, a e'ssa manifestaçã o do Senado, bern 
con<vencido de que, no momento aingustioso .que a iPatria Brasileira a travessa, 
é indeclinavfll d ever de .todos os seus filhos e, sob-retudo, daiquelles que rt:eem 

( * ) Não foi revisto pelo o:rado·r. 
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uma ;parce11a de responsal:>iiidade, ;por mi•nima que seja , nos destinos da R e -
·publioa, prestigiar a autoridade do rOhefe da Nação. 

O ·sr. Presidente da ReJmbllca , pela ser ena e n er g ia c om que está enfren~ 

tando os acontecimentos, o Sr . IOarios de Campos, .pela heroica resistencLa qué 
oppoz aos amotinados, e as forças armaidas, fieis á s i·nstituições pela lealdade 
de qu~. mais uma vez, estão dando prova , bem merecem do Senado essa ma, 
nifestação de applauso e solidariedade. 

Vo,taria, pois, Sr. Presidente, .pelo .requerimento do :honrado Senador rpor 
Minas, se presente estivesse á s essão de hontem . (Muito bern ; nwtto bem,). 

O Sr. P~esidente: - Acha-1se sobre a m esa e va e ser lida a declairaçã o 
do Sr. Soares dos Sam.tos. 

O Sr. 2º Secretario procede á leitura da seguhlte 

J)JilCLARAÇÃO ))E VOTO 

s .i eu es,tivesse i:r>resente á sessão de hontem do Se na do, teria v ota do a 
faivor do requerimento em que foi declarada a so.Jida riedade deste ramo do 
Poder L egislaitivo com o Governo da !Republica , ~ com o Gover·no de S. P a ulo, 
·nas medidas adQ1Pte.da:s para o resta belecimen t o da ordem do vis inho E s tado. 

Nã.o ê que 0eu julgue essa moção um <acto n ecessario no actuaJ. ·mo-
mento ;polltico, desde que o :Se n ado 1por deliberação ant erior, t inha votado as · 
unicas :providencias r eclamadas pelo Governo Federal, como sendo indisp en-
sa,veds a urr:a acção r e.presso-ra contra :ois rebeldes de 1S. P a ulo. 

A s olidarie'<iade do Poder Legisla tivo estava, ;por tanto, im<Plioitamente 
C()IDJ>refuendida na votação do es tado d e s itio, n ã o ·havendo n enhuma duvida 
de que os Senadores que v otara m a fav·or daque lla :medi.da comprom€1ttera m a 
sua r esponsabilidade .IJ€SSO·al e se di'spuzer am a acompaniha r o G overno, faci· 
litando-1he .todos os recursos que dependerem do L egisla tivo·, afim de que 
seja victo·riosa a acção governamental. 

Si 'º noyo requerimento teive em vista rul'firmar dedicações· individuaes 
através dos votos ;favorave is e dos que lhe !fora m contrarios , decla ro que este 
objectiivo :nã o influirá p a r a a miruha acção .Jndividua l, sem1p.r e subordina da. a o 

. espírito conserva dor com .que tenho •S3Jbido respeitar os g overnos constituídos , 
que se empenham ;pela de'fesa da ordem .publica a meaçada ipor um leva nte 
militar. 

iFoi assim em 192·2, quando o m eu v o-t o ainda subord.inado ás injuncçõe'~ 

de um pa rtido poJitico, ficou isolado n,este recin t o, pa r a v ota r o sitio, em pro-. 
rogação, r ecla m a do pelo Govermo do pa iz . 

Assim .t<am/bem agora, o me u voto ê pela .paz e <pela i·ntegridad e d a R e-
pub!.ica. - Soares dos Santos. 

E ' approvada a acta. 

SESSÃO DE 16 DE J UL H O 

O Sr. Presidente: - N ã o ha oradores inscriptos . 
A:n.tes de rpassar á ·ordem do dia , desejo communicar ao Senado os termo'l!I 

em que r espondi a o itelegra n:ma do Sr . D r . iClar los de ICaimpos. (L€ ) : 
"Dr . Carlos .de :Ca mpos - Guay a una - S. P a ulo - Comm unico a 

V. Ex . que fiz Jêr h oje ao Sena do tele•gramma em .qu e V . Ex, agradece voto 
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soliuariedade .por e1le aip·provado ao seu Gc:werno, na aspera emergencia em que 
se e·ncontra. 

10ausou á Nação dolorosa sur.preza inopinada investida contra sua au-
toridade e dos orgãos que legitimamente xepresent0Jlil IDstados federados não 
:podia :faltar, como não fa ltou, ao .glorioso tSão Paulo, apoio decisicvo e fra. 
ter·na.1 assi&tencia. 

Lntrepida res-iste n cia .por V. Ex. o.ppo,sta !sedição militar corajosamente 
cO'Ilti.nuada com o ,poderooo auxilio do GCYVerno central, restituirá, certamente, 
ao seu Estado a paz :na orbita da lei para que se>ja sempre no seic; da Fe-
deração a nossa maior officina de labôr e riqueza . 

!Conforta-nos conducta briosa e digna do Exercito, Marinha, forças vo-
liciaes fieis á ·legaliua de que toda a Nação saberá defender como condição 
essencial de sua propria existencia. Affectuosas saudações. " 

:SIDSSÃO DE 28 !DE JULHO 

O Sr. Pl"esidente ('movimento geral de attenção): - Cumµro o dever 
sQb o ·dominio de commovida alegria, a ·que se mistura o travo legitimo do 
sacrificio de vidas e de :bens, que representa, ipara nos'so maior infortunio, 
a victoria da ~egalidade, d e communicar ao Senado a terminação da !ucta 
:rraJtricida, de que ~oi traigioo scenario a capital de S. Paulo. 

Su~prehendido •por uma sedição militar, em que se associaram tro.pas de 
policia e da g uarn4ção federal a,lli d estacada, ipoude o Governo do eminente 
brasileiro, iDI". tCarfos de Campos, ino1p-inaidam€'Ilte assaltado, na calada da 
noite, imiprovisar, e;m uma corajosa Tesistencia, a defesa do poder constituído, 
que se proouraiva sµbverter e esmagar,. 

Tornou-se GJSSiif., possivel ao Governo da União, .pela acção prompta, ooer-
glca e efficaz do Sr. Presidente da (Republica, acorrer em auxilio do grande 
e prosiiero Estado, escudando em contingentes do Exerci.to, da Marin1ha e dos 
co~os :policiaes de var1os Estados, o amparo que lhe era imprescindível, as· 
segurada dest'arte a existencia do GO'Verno ilocal. 

Foi crue l e enc~Lrniçada a contenda .travada e ntre irmãos, arrastados os go-
vernos da União q do Estado á dolorosa contingencia de, ,para m anter as 
instituições, rutilizar1 contra brasifoiro's dementados ;pe.lo desvario das paixões e 
de odios, as armas que a Nação entrega aos seus soldados, so'b o juramento 
de lhe d efende rem a ordem interna, ·e conservar intangíve l a integridade do 
iterritorio. J\lfas qnjz ainda ·desta vez, e ha de querer seffi!Pre o desttno pro-
~}icio da terra de s 11-nta iCruz, que ds mandarr..entos da lei se sobrepuzessem ás 
impa.s-içõe<s do arbi<t;rio, e os benef!.cios da paz aos damnos da anarchia, e das 
inoertezas do descqnhecido preservasse Deus a Nação que o cruzeiro allumia 
e quer vi<ver sob a egide do .regímen que escolh<iu, a cujos salutarels influxos 
tem crescido e prqsperado·, em 3·5 annos <le 1.)ratica da Federação e da Re-
ipubllca. 

o SR. A. A.zERl!lDO: - Muito bem. 
O .SR. PREJSIDIDNTEJ: - Deve constituir .para a geração aotual, que tem a 

responsabHidade dq Governo na trichofomia dos .seus 1poderes constitucionaes, 
um pacto de honr:+, 'banir de vez o surto 'somlbrio do·s motins de quartel, que 
a crise de adapta.9ão do r egirr..en republicano !POdia excusar nos 11nime!ros 
ainnos de sua imJl)ilantação, mas, des<le mui.to, ·e lho.je mais do que nunca, 
constitua um 1oµprpbrio aos nossos !foraes de civfüzação, e signiifica um igno-
minioso retrocesso á categoria dos paizes semi-barbaros . .. 



- 549 --, 

Os SRS. A. AZEJREDO, MIGUEJL DE CARVALHO JJl OUTROS: 
bem . 

O SR. PRElsWENTEl: - ... que vara lustre do nosso continente não •POU-
1pam esfo1rcoo para se Hbertarem da irufluencia deleteria dos caud.tlhos ... 

1() SR. A. AZEREDO: >-Muito bem. 
O SR. PimJSIDElNTEl: - . • • e da vil ta nefanda dos pronunciamentos. 
O Brasil carece de .paz .para rncomipor suas finanças, incentivar e forta-

lecer sua organização economica, remodelar seu obsoleto e inefficiente a,ppare-
tho administrativo, assegurando pelo reiflex.o de sua tranquillidade e p·r ogresso 
internos o seu crescente prestigio no convivia internacional. 

A prosecução deste a,levantado· olbjectivo reclama a cooperação f·raternal 
d()s seus gzyyernos, da União e dos Estados d as suas for·ças arma,das, das classes 
laboriosas e do povo· bom, altivo e abne,gado nas provações do soffrimento, em 
bem da ipa;t·ria . 

Em nome do Senado, congratufo-me com o •Sr. Presidente da RepubJi.ca 
.pela Sllla attitude .sere.na, 1perseverante e ipugnaz com oo seus m·inistro's, entre os 
quaes sobrelevam os titulares da Guerra e da Mari'llJha, ulfanos da bravura 
e fidelidade da tropa, com o .Ex;ercito e a Armada, leaes e valorosos, com o 
gwerno de S. Paulo., na !figura varonil de Gados d e Campos com a Naçãioo 
e com o povo, pelo epilogo da hedionda revolta que Deu's 'ha de querer encerre 
o cyclo das nossas discordias intestinas ·e seja a ultima registrada nos annaes 
da .nossa histoda. (Mitito bcni; midto bem. Palmas no rc'cinto). 

O Sr. Uueno BTandão (movimeiito de at'tenção): - Sr. !Presidente, 
todo o Senado ouviu com a maxirna alegria as ipalavra!s, cheias de patriotiil• 
mo, que V. Ex. acaJba de proferir, corrum:unic.ando .á rOasa e ao paiz, do alto 
da cadeira de Presidente do Sena do., a terminação d eS\Sie innominwvel crime 
que se vem ipraticando em S. Paulo d·esde as ,primeiras horas do dia 5 do 
cor11ente. 

Pouco terei de aocr escenrt:ar aos co.nJceitos €<levados oo·m que V. Ex. 
saudou a Victoria da legalidade e da <honra •nacional, empenhadas nessa luta 
injustiJficavel que se levaintou na .bella e .progressista ca,pitaJ do Esta,do de 
S. PauJo. 

!Congratulando-me com V. Ex., ·com o Senado e oon1 o pa,iz, tenho a gran-
de satisfação de communicair ·que o Gaverno da Re.pubUca acaiba de recebeir do 
oommando em c·hefe das forças que -0.pera.m em S. il?aulo a noticia de que o 
·honrado Presidente daquelle EJstado já se acha investido de todaJs as suas 
funcçiões coostitucionaes no .pala,cio do governo da capital !Paulista. (Muito 
b<1,m; mwito bem). 

A essas funcções foi S. Ex. restituido pelo esforço heroico das nossa'S 
forças armaidas, dessa brilhante ,pleiade do nosso· Exerciito, que tão 'bem 
soube comprehender ·os seus deveres neste momento tragico da vida nacional! 
(Muito bàm; muit.o bem). - A essas funcçõe1s S. Ex. foi restituído ·pelos he-

roicos marinlhe iros naeionaes, que, desd.e a primeira 'hora, nos campos do 
Ypiranga e nas coUnas de São Pau.Jo, souberam leva ntar a bandeira da ordem 
e da 1eg.alid3'de! (Mitito bem). 

A elssas funcções constitucio1naes .S. Ex. ;foi '!'estituido 'Pelo auxilio das 
va.1olrosas policias dos Estados mai.s .proximos do cMnQJO da luta, cujos go-
vern-0s para a lli enviara.m as suas :forças desguarnecendo suas c.apitaes, .afim 
de que em 1São Paulo não continuassem a reinar a a narchi1l., a depredação, o 
eaque e o banditismo! (Muito bem). 

Hoora, pois, Sr. Presidente, ás n<Yslsas '.forças armadas! (Mitito bem,). 
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Hcmra ao Exercito nacional! Honra á Marinha brasileira! Honra ás policias 
dos Estados! (MUli.to õem). 

Sr. Presidente, f.oi .bem edificante o quadro que, de i5 de Julho pai·a cií, 
todo o paiz observou no desenrolar destes dias tristes da Republica. De todo" 
os pontos do Brasil, desde as flo·restas do Amazonas até ás campinas do Rio 
Grande do Sul, a alma nacional fremia de .patrioüsmo, procurando todOis os 
brasileiros serem, uteis á sua 'J)atria, enviando cada Estado contingentes de 
suas policias e de seus !homens validos .para a m anutenção da ordem, ao lado 
do Governo da Republica e dos princi.pfos constitucionaes. (Muito bem). 

nos pampas do Sul vie<ram eE>"SaS hostes aguerridas e valorosas ; das m(}n-
tawhas de Minas desceram os ibatalhões paúri{)lj;icos da 3)01icia mirneka e essas 
unidades do Exercito que lá se aclhavam acampadas, ·que desde o primeiro 
momenif:o se collocaram ao lado do Sr. Presidente da iRermblica e do seu Go-
verno para reprimir o movimento S'edicioso de S. !Paulo. 

Do Rio de Janeiro, desta Capital, do Espírito 1S0!Ilto, do Paraná, de Santa 
Catbarina, de todos .oo 'J)onto's do paiz, em!l'im, surgiram, como por encanto, 
ootalhõels de poltcia, em movimento l\llns e ouitros, que a;guardando, unica· 
mente ordem de mardha .para se collocarem ao -lado do Exercito e Marinlla, 
em defesa da ordem constitucional. 

Quanto. é conso~ador .para a Republica e para as instituições democrati-
cas esse movimento, Sr. Presidente ! 

Nes'sas horas, em que a Republica, por assim dizer, P·eri.gava, não houve 
UJI!la só voz que se levantasse, com a respomsabilidade de uma farda ou mesmo 
de um politico de reS'J)onsabilidaae, com o intuito de levar seu auxilio a 
horda de bandidos q~e. ensanguentara a bella capital .pau.lista! 

Todo o Brasil s~ levantou! Todos os Governadores e Presidentes de Es-
tados se dera;m [lres~1a ·em se collocar ao lade> dos rpoderes constituidos, pondo 
~ disiposiçãJo do Gov,erno central O!!> a uxílios de que dle neces'sitasse á prompta 
mamut~mção das instituições republicanas. 

Era, Sr. Presidente, a .'1ova cruzada republicana na ·phra.se feliz e inces-
siva de ·!Raul Soares - que tendo por lemma a .ordem e a lei - envia aos 
Oampos de 1Piratini11ga, ·e, as colin!IS sagradais do Y,piranga exp·ulsar de W. 
os barba-ros que en~anguentaram a terra santa do.s bandeirantes - o ta-
bernaculo das nossaEf liberdades. 

Assim., Sr. Pr0f\'1dente, nesta ·hora de tt'iumrplho, ne'sta hora de grande 
satisfação rpara o 1palz, não devemos esquecer os inoLvidaveis serviços que á 
causa .publica 'Veem 'prestando o honrado S.r. Presidente da Republica e seu 
Governo os \serviços inestima,veis prestados pelas nossas ;forças armadas e 
,pelas policias estaduaes, auxilio moral e material p·rnstado ao Governo da 
Republica por todo~ os Goverruadores e Presidenltes dos E stad•os da União; 
~ao imesnw· modo .,que rn.ãp {POdJ1*nois Jdeixiar íd e •consignar na .,.cta dos 
·nossos traba1ho.s de /hoje um voto de applauso si-ncero e vehemente á nobre 
e vaNJ.nil figura de Carlos de Campos, que se soube manter, heroicamente, 
á frente das !forças 1egaes, nos ponto's mais perigosos da luta., n~, defesa dos 
direito·s de S. Paulo e da h OJil.ra de. Republica. (Muito bem; •muito bem) . 

Po.r tudo iosto .reiqueir-0 a V. Ex., ISr. ·Presidente, qu.e consulte o Senado 
sobre se consente quy .na acta da soosão de hoje seja consignado um V'Oto de con-
gratulações ao Sr. J,>re'sidente da. Repubilica e ao seu Ge<ve.rno, ás forças ar-
madas de terra e m fLr, ás rpolicias dos Estados e aos Governadores e P resi-
dentes de todos os Jµsta&.s da União, pelo auxilio que ·p.restaJram ao Governo 
Federail e, especialmt nrt:e, um voto de congratulaçõe's ao hertofoo Presidente de 
S Paulo, r,.ela 'Victoria assignalada que acabam de conquistar as armas !egaes, 
da 'Republica. (Mui~o bem; muito b'em. Paltrnas. O oraàor é c1/1Jnvrilmentado 
pelos se1M collegas). 
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O Sr. P!l'esidente: - O 'Sr. Sena:dor Bueno Br·andão ;requer a inserção. 
na aota dos nossos -trabalhos de hoje de um voto· de .congratulaç.õe's com o. 
Sr . Presidente da Republica, com o Gaverno de S. '.Paulo, com as forças ar-
madas, com os gove·rnadores e presidentes de to<101s o.s Estados, com a nação . 
e o pavo, 'Pela terminação da luta fratTicida que 'Se desenrolou em S. Paulo. 

Os senhores que aipprovam o requerimento queiram levantar-se. (Pausa). 
Foi a;pprovaido·. 

O Sr. A. Azer.edo 1(moi'U'mento a·e a.ttenção ) (*): - Sr. Presidente,. 
graças a Deus que a cxrdem legai! estiá r .e'Sta:beúecida em S. Paulo, ;par-a honra 
da Republica, para gloria da nossa P-aitr.ia ! 

Si é verdaide que não podemos negar o direito de revolução, quando essa 
tem bandeira, quando em seu p ro.grairnma existem idéas, principio's e se Ie--
vanta l!Ontra violencias, contra arbítrio, não é menos verdadeiro que a que 
vem de ser anniquilada não tinha ponto de apoio, não tinha bandeira, nem se 
lesvantou em defesa de um ideal qualquer. 

Não vimos quem pudesse a ssumir a respansabilidaide da luta que irrom-· 
peu no .prospero e .poderoso Estado de São P a ulo, cu'jo progreSIS'o constitue o 
o·rgulho e a grandeza do nosso paiz. (Apoiados). Não vim-0s quem r>udesse 
assumir a responsabilidade dessa revolução, si ao movime nto extin.cto p odemo.'3-
dar esse qualificativo, porquanto não passou de uma sedição militar ... 

O SR. Lmz ADoLPHo: - Uma revolta. 
O SR. A. AzEREJDO: - . . . de uma revolta, como bem di>z o meu illustre 

corr.:panJheiro de representação, de uma revolta de militares, ·nascida de -pai-
xões injustifica veis. 

Si não houve um nome de res ponsabilidade que pudesse assumir a res-
ponsabilidade dessa luta, que se tornou um c rime, deante da ·nação brasi-
leira, tambem não se co1nhece um só motivo que pudesse justificai-a. 

A' sua frente, não esteve um só 'homem -que se .pude5se recomrr:endar ao 
respeito do paiz, •que me-recesse qualquer attenção do . nosso pavo. 

Sr. Presidente, que foi ,que justificou essa revolta? Que significaçi'í.o tinha 
€1l·sa 'sedição irrompida em .S. Paulo no dia '5 deste mi3Z? (Paiisa). Nem 
siquer se pôde dizer que a t'l-mbição lfôra seu movei, porque, como disse, nella 
não figurou um responsavel, perante o paiz, um homem, po~itico ou não, 
capaz de se impôr ipelo seu ,passad-0 . Assim a revolta oG\nve~·teu-se em uma 
simples aventura injustificavel. 

Graçais a Deus que o Presidente do ·Els tado de S. Paulo soube, desde 
o primeiro momento, usar de toda.'l .as s uas e nergias, de todo o seu vallor, de-
todo o seu prestigio, de toda a s ua autoridade. -(Mwito bem! .A.pOiaàlos). 
.para se aintepôr á revolução, até que ali ohegassem as forças legaes, ten<lo, 
para is·so, o Governo da Republica desenv-0lvído os maiores esforços, no sen-
tido de jugular o mcwirr:ento, ju'stiifkando a intervenção naquelle Estado. A. 
ordem legal tinha sido villipendiada; urgia que o .Poder constituído reprimisse 
o ataque com a energia -0.ue o caso requeria. 

Feli=ente para nós, Sr. rPresidente, de todos os pontos do territorio na--
clornal, o Sr. ftesidente da Republica recebeu m anifestações as mais en--
thusiasticas; offerecimentos de toda ordem -chegaram á séde do Gove·rno, 
tendo-se a impressão de que se aissistia ao movimento .generoso e magnifico-
com que ·as colonias britannkas, co·rreram em auxilio da •Inglaterra quando 
foi declarada a guerra de 1914. 

Ante o modo por que agiram os Governa.dores e Presidentes de Estados, 
o Sr. Presidente da iRepu'blica 'Viu-se amparado 1pela nação inteira, de fórma 

(*) Não \foi revisto pelo orador. 
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-a pod~r. com sua energia serena, vencer a rc,volta de 5 de Julho', e, hoje, 
proclamar ante o mundo inteiro que a ordem legal no ,Brasil é uma rea-
lidade. 

Deus queira que nunca mais os ambiciosos pensem em fazer novas re-
voJta.s ou mesn:o revoluções, -que não se justifiquem, perturbando 'ª ordem 

_pUJblica, <prie,judicanda 1nossos inte['esses, fazend-o -nos retiro.g>rad.ar meio· se-
culo ou mais, como acontece neste momento .. 

Os males praticados ·por esses homens ~nconsc'ientes são extraordinarios e 
porque não dizel--0·? Não é exa,ggero oalcula.r em um milhão de 00<ntos de réis 
os prejuízos que so:ôfre o Brasil me·rcê desse levante, prejuizo .que augmen ta 
de muito quando se s abe .que n oslso .p.ro-g1··esso foi retardado assirr:_ de mais de 
cincoenta annos . 

E' po-is ·natural que .nós, ho.je , no,s congratulemos ·com o Sr. Presidente 
da CRpeublica, com o intemerato e bravo Presidente do Estad-o de S . Paulo, 
com as forças armadas, com as poltciaes dos Estadc;s, coUocando em ·Pt'i-

.. meiro µ!ano as de Minas Geraes, R'io Grande do .Sul e iJDstado d-o Rio, que 
intel'Viémm com a maior ·efct'icie.ncia .•. 

O SR. Pums REBELLo: - E a do E®irito Sa11to tambem. 
O SR. A. AznREoo: - .. . a do Espírito 1Sa.nto e outras. 
Assim, Sr. Presidente, dando meiu voto -como dei, ao requerimetno apre-

.sentado pelo •honrado Senador por tM•inals Geraes, entendo .que essa com-
mwnicação .podia ser feita ao Sr. Presidente da •ReJ>ublica, como homenagem 
ao seu esforç-o, ao seu ·patriotismo, ao interesso com que se 'houve, neste mo-
mento, operando a suffoca.ção do movimento revolucionario que enlutou •J 
Estado de 1S. Paulo. 1 

A votação de hodfl de congratulações com os Governos da Republica e de 
-s. Paulo, com as claJ;>Ses armadas e o .p o,vo !brasileiro não é mais im.porta nte 
nem m.ais significatiya do que o voto de soJiclariedade que dêmos hontem 
quando a rev-oJta estfj-va em seu a,pogeo. (Mwito bern; ?Jiiiito bern) . 

O Sr. Alfredo ~Uis: - Sr. Presidente, eXJCusado é die::er rque votarei a 
favor de todas as medidas que forem lembradas e apresentadas para demons-
trar ao !Sr. !Pr€1sident{l da Republica o •nosso jubilo, a nossa a legria, pelo com· 

·pleto esmagamento dfL 'h:vd·ra sediciosa constituida rpor sce-lerados que traiço-
eiramente atacaram ;;i, !Capital do meu Estado. 

Sr . Presi-d,ente, ·não se 'PÕd·e saber e n.em é ·o 1m01rnento de• se fazer v 
htstorico e analyse d~sse crime hediondo! 

Nas guerras arntL,ga!s, iberr" como nas modernas, o inimigo· nã:o poupava o 
inimigo; será .preciso remontar-se á 1historia amtLga :Para """ encontra r um 
símile :de que, foi victima a Republica e com ella o meu Esta do. 

Poder-se~ha acreditar que fos sem !brasileiros esses facc1no-ra!s que forja· 
ram nas ofct'icinas do odio, do mais cruento, do mais o.pprobioso, um program-
ma crirr..inoso e crue.l, como o executado ma Ca'Pital de S. ·Paulo? (Pausa) , 

ID', pol'v-entura, crivel que houvesse fbra!sileiros capazes de armar braços 
·extrangeiros para assediarem e dilacerarem , o coração brasileiro, assestand0 

camhões, adquiridos á, custa do suor do pov-o, contra crianças, mulher€-s, esta-
lbelecimentos p~o:s e hospitaes, indiscriminadamente, como se toda aquella ci· 
da.de - a formosa ICfLpitaJ do meu Estado - fosse uma fortale7.a guarnecida 
de inimigos?! ll?or ls;:io 'é que digo que, <para se e:rwo•ntrar faicto semelhante, 
seria ]'.>reciso, talvez, rerr_ontarmos á éµoca da Ro·ma decadente. 

Não ha, Sr. Prel,!idente, e1n nossa 'historia, um facto comparavel a e·ssa 
·miseria! Se eu <pude$e apagar da nossa historia - como t ambem a pagina 
da negra e scravidão, ·que duramte tres secuJ.c~s nos vlUipendiou ~ eu o 1'.aria, 
ainda mesmo que fo Else p1reciso fa:r,el-o com o meu sangue, ·porque o que sof, 



freu a Repuhlica não f.oi uma 1"evoluçã.o ou um.a eedição ; füi ·Cousa m a is 
indigna e avi1tamtê para, n-0ssa honra e dignidade ele nação. Pôde-se classificar 
essa conjura corr..o premeditada tentativa de roubo, .por par•te de scelerados qua 
entraram 010 labo•ratorio onde se fabricava o ouro da nação, o ouro indispen-
swvel ao pagarrnent-0 dais nssas divida s externas, para se enriquecerem .por 
meio do saque e do confisco das riquezas alli accumuladas pelo trabalho· e ener-
gia dos 1pauJistas. :Inutilizaran1, :Sr. 'Pr6sidente, as orfftcinas de trabalho, pro, 
curando ap•trnhalar o coração da Republica . 

Foi essa a missão [ngloria, não de ;rev-0lucionarios, mão de 'sediciosos, ma!! 
de lba11didos ·e scelerados, estando á frente delles no:mes já. conhecidOJS nos 
annaes do ·Crime. 

V:e1ho reyu'blicamo, 1Sr . BresidPnte, dmrante esse's vinte e •poucos dias não. 
posso descrever a V. Ex. e á Casa as angustias, as torturais por que passou 
meu cora~ão, porque nesse curto periodo a;traves'sámos a •pihase mais ig.no-
miniosa e viergonihosa :pa1"a .o Brasi.l. 

Que se não dirá Iá fóra da nossa cultlura, da no,9sa civili:1Jação? ! (Paiisa). 
Desta trLbuna já tive or>portunidade de Voerberar e marcar .com ·O ferro em 

braza de minha indignação a fronte desses miseraveis, que, por vergo•nha 
nüssa, por des•graça 1nossa, nasceram na Te1-ra de Santa Cruz. 

Está .p'as.."1alda a omia de sangue, a <vertigem do adio· e da loucura. Passou 
como um furacão, mais em no'.sso. historia, desgraçadamente, fica i:n{le~evel
mente gravada a 'Vergonha suprema, oriunda desse banditismo. 

iO SR. DroNYSIO BElNTElS: - Com a condemnação de todo o Brasil. 
O SR. ALFRElDo ELL1s: - Sr. Presi:d·ente, este recinto é um crysol. Reunem-

se a qui <OIS ~eprooentantes dos Esta dos da Federação. Concentram aqui, e aqui 
ref!ectern, os r .i'sos, as alegrias, as lagirimas e as dõres da Nação. 

Por isso pediria a V. Ex . que consultasse o 'Senado se conco·rda na nr1 •. 

meação de uma grande ICo=Lssão, compoma de .211 mem'b·ros, um .por Estado, 
para representar-o ·e m:antfesrt:a r o seu ,grande o intenso jubilo ao •Sr. P~·es~
dente da Repulblica . 

Não de<vo, ainda, Sr. PTesidente, abamdonaT a tribuna sem Ieva1· e. meu 
tri'buto de a.f'feição, carinho e de admiração ~.os gloriosos Estados que n.cccr-
l'<l t'<.m em ac•xilio a S. Paulo no momento em que €ste membr,o da Feclerar.i.>o 
;;ofJria o garr~.1te f< o assalto ..:los 1sadtea.dores. A todo~ elles, Sr. Presid---!!:·e, 
;iur meu ir, t•Arrnedio. pe:a nli!,ha voz, pe;os rnc ns ~111itimentos e pelo me.i ;:O· 
ra9ão. 13. paulo agradece o .generoso concurso de sangue que, fraternal-
mente, offereceram, no m,omento perigoso. Agradece á parte sã do Exe·rcito, 
esse nobre Exr~rcite . que concocr11u, ainda uma ve~, cem· o seu sangue (u1n: ;-
d() ~ ; muito br:rn), para re.stabelecer para re1staur'l.: aquillo que elle, como 
entidaide airrnada, 1proc1aim.01u no dia 15 de No<vembro, .no q uartel general, em 
nome da Nação Brashleira, como o inter1pr.ete .fiel de suas a:spiraçô<;'" · 

Daq·ui .tambem e n vi-0, Sr . . Presiderute, rr.eus ,paraibens á Marinha, á altiva 
e nobre Mar~nha, ·que ao 'Pl'imeiro grito de alarma soltado por !S. Paulo, enviou 
os seius representantes, que escalaram, os .grotões e desfila deiros dai Serra a.o 
Cu,batão par.a dar em 1holocaU&to â. i1ossa •P.atria o seu sang ue. (A.vaiados; 
-miiito bem) . 

Resta-nos, a 1nós paulistas, quasi que e·smagados pela emboscada feroz 
e criminosa, planejada nas trevas, âa oc cu}tas, r>or essa societas sceilllri11 da 
<:rimes; resta-nos, a nós paulis tas, um consolo: n ão fomos esmagados ! O cora-
ção pa uU'sta palpii.tou sempre em deá'e.sa da R er>ublka, conservando-se fiel â 
legalidade, disposto, mesmo, se fosse ,precizo, para sua victoria, saicrificar a 
nogsa Capital, que com seus escombros serviria de ipedestal para a f igura au-
gus ta do seu eminente Pre.sidente, Sr. Dr. <CarJ-0s de !Campos . 
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Não será possi>\rel avaliar as consequencias de uma fraqueza de S. Ex 
se, po·rventura, entregasse o ,poder que dous mezes antes havia recebido das 
mãos da I>Oipulação umanirr.e de São Paulo. 

M.aJi.s tarde far-se-;ha justil::ja aos dous· gran,tloo rv1U:~tos que surgiram 
neste momento aureolad-Os ·pelas .scintillações de gJoria immo:rtal ! - C'a'.·!03 
de Campos, nos campos do Ypirrun.ga, e Arthur B ernardes, no PalacioJ do 
Cattete. como ,o glo·rioso defensor da legalidade e da honra da Patrla! 

Sr. Presidente, gloria a São Paulo! 
Saudemos, com a victo:ria da legalidade, a gloria de l::;ão Paulo - bvrço 

da Lndependencia, tumuJo do cau,dilhismo. 
Apresentando este requerimento, peç.o ao Senado que da,noo um viva á 

RepUJbl.ica, levante-,se, e em uma sadva de .palmas, concretize o n·osso aimor, o 
nosso carl.nho e a nossa solidariedade ao grande !Presidente da Republica. 
(71ados os flrs. f;enaéL()l('es se põerr. <f,e pé e batem palmas). 

O Sr. Presidente: - Apezar da disposição prohibit<iva do art. 107, do 
Regimento, attendendo ás praxes estabelecidas no Senado, em horas exceipcio-
naes como a de 'hoje, a Mesa acceita o requerimento do •Sr. ;Senador Alfredo 
Ellis e vai submettel-o ao Senado. 

Os senhores que approvam o requerimento do Sr. Senador Alfredo Ellls, 
propondo a nomeação de uma Comi:nissão que leive ao Sr. Presidente da 
Republica as congratulações do Senado ,pela terminação da •luta fratricida 
em São Paulo, queiram levantar-se. (Pausa). 

O requerimento foi
1 
approvadio. 

IDm virtude do vot
1
o do Senado, nomeio· para co.mporem a Commissão os 

Srs. Si1verio Nery, Dionysio Benteo, Costa Rodrigues, Piores RebeUo, João 
Thomé, João Lyra, Venancia Neiva, Rosa e Silva, Euzebio de Andrade, Pe-
reira Lobo, Pedro La~o, Bernardino Monteiro, Miguel de Carvalho·, Mendes 
Tavares, Alfredo Ellis, Affonso camarg·o, Lauro Muller, João Vespucio, Bueno 
Bramdão, Antonio Aze!ledo e Hermenegildo de Moraes. 

SESSÃO DE 7 DE AGOSTO 

O Sr. Dionysio Bentes (*): ,.--..., •Sr. Presidente, .permitta o Senado que 
occupe a sua preciosa attenção na ;Jiora do expediente dos nossos trabalhos, 
tanto mais quanto V. iBJx. acaba de declarar que nenhum dos honrados colle-
gas se acha insc:ripto. '. Por isso eu me ·p ermitto a liberdade de trazer ao co-
nhecime nto desta illustr.e >Casa os graves a;contecimentos que se desenrola-
ram no meu Estado . ll-l"ão o fiz ha ma~s tempo, J:)Orque às difficuldades tele· 
graphicas, •que o m-omimto explicava , impediam que se conhec.esse, ao certo, 
a natureza e a extens~o '<ias occurrencias que aJ.Ji se deram. Agora, porém, 
aicabo de receber um teleg.ramma assignado pelo m eu pr.ezado amig.o, Dr . Sou-
za Castro, em que me communica a suffücação do levante da força federal alli 
acantonada. O tele.grayt=a é O' seguinte: 

"Senador pionysio Bentes. A !força pub'1ica do Estado, susten-
tando gloriosa tra dição. honra, nossa querida teirra, cuja autonomia 
defende ·com heroismo incomparavel, a;pós 18 horas 'Cie fogo, comba-
t es continuos, acaba suffocar :revolta .tropa federal acompanhada 
.grandes contingentes estivadores, chaitffeiirs, motoris tas e clesordei-

' , , : ' ~·:· . .! .U·~l.Il 
(•) Não fol · revls~G pelo orador. 
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ros . Congr.atulo-me prezados amigos Hlustre 'bancada, sustentação 
honrosa legalidade Pará. Abraços. - 0Souza Castro". 

Hoje, telegrammas de origem o<fficiosa, publicados em quasi todos os Jol'-
naes desta Oapital, noti'Ciam os lamentaveis faictos a que me refiro, pedindo 
eu, data venia .do Senado, que sejam incluidas essas noticias nas considera-
ções que estou adduzindo . 

Cumpre-me, ainda, agraideoer a assistencia que, desde o p:rimeiro momen-
to desse inqualificave! atte ntado á ordem lega! no meu Estado, r ece!Jemos de 
todas as autoridades da RepubHca. 

S. Ex., o Sr. Presidente da Republica, por exemplo, logo no primeiro mo-
mento, não mediu esforços no sentido de valer o meu Estado, p restando-lhe o 
apoio moral e material que lhe podia dispensar em emergencia tão difficll . . 

Mas, feli'Zmente, não foram precisos os soccorros materiaes que a União 
poderia prestar ao Estado, porque o integr.0 governador paraense encar·ou com 
animo firme o inqualificavel levante militar e, com a propria força do Estad•, , 
a nossa glorios•a milicia jugulou, depois de 18 horas de renhido tiroteio, esse 
motim. 

Honra ao Estado, Sr. Presidente, tanto mais :porque na occasião a Re· 
publica atravessáira momento de serissimas difficuldaides, vendo d'eri.do um do~ 
irmãos dilectos da Federação - S. Paulo - com a declaração de uma il'."evolta 
dentro do seu proprio territorio, e de propo1·ções extensas am eaçando o r o-
gimen constituido. 

Quer0 a gradece.r .tambem a S. Ex., o Sr. Ministro da Ma·rin.ha, que na 
previsão de que as forças da fJ.otilha estacionadas e:m Ma náos pudessem tr 
em auxilio dos revoltosos, provid.enciou, ordenando a partida de diversas uni-
dades para, com a precisa rapidez, alli auxiliar a victor!a da legalidade. Ni!.o 
cont·ente com isso, S. Ex., em Palacio, após a .manirfestação que aio Chefe do. 
Nação, 'levavam as forças de terra, o nosso gl0rioa0 Exeirdt,,, pedh.1. l1Cenç~ 

para proferir uma allo1cução breve enaltecendo, com justiça a acção do digno 
Governador do seu Estado. 

Peço á condescendencia do .Senado para ouvir as palavras do inclyto ma-
rinheiro: ' 

"Na .qualidac'le de militar, solicitei do Sr. (presidente :da RepubUca licen-
ça para .feli.citar o mundo civil de min1ha Patria e sO'bretudo o Parlamento 
Brasileiro . 

Se os militares têm a coragem, têm a bravura, é como um dever coIILJnttm; 
mas, agora m,esmo, entre o.s civis, apparecerarn <tres figuras r adiantes e intre· 
pidas - o .Sr. P•Ilesidente da R epublica e os .governadores de ~. '.Pa ulct õ dll 
Par!. 

. Esses exemplos civicos de 1denodo dão-nos a certe21a de que a nossa raça 
não está perdida como muita gente suppõe. O Brasil será cwda vez m aior p Or-
<J1'e o mundo civil acaba Je dar a prova mais brHhante do seu alto vE11or . 
(Appla1 • .o.os cli??:vv1;11os e muitas palw•as). 

Mas, Sr. Prestde11te, a renerosklade do velho al-n . 1 · r,nt·~. rrff·2i':o a iutr..s 
de to<la ordem, ao lado da legalidade, tirou do seu valor, como r epresentação 
-Oe extraordinarias energias que estão aninhadas no ·~oraçãa d.-,,ss•~ bravo Pli!-tri-
cio -quas! octo~narlo que por esr.J(l.ço de um mez, 11, todas a~ horas, ininter-
ruptamente, assistia, com a h ero!:ca Armada Nacional, a alta a utorü'!ade de 
·s. Ex., o Sr. II"residente da R epubl!ca, as :palavras de elog io scbt'emaneira 
honroso com que distinguiu o meu illustre •conte rraneo, que dirige os destinos 
do Palz. 

Desta tribuna, ·Sr. Presidente, eu envio a S. Ex. o m eu commovid@ ag1·a-
declment0 de paraie~se e ainda o meu agradecimento c omo representante do 
meu Esta.d-o n esta Casa do Congresso . 
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Não devo tambem calar meu sentimento de gratidlbo ao elevado gesto da 
Camara dos Deputados no conforto com que, a •requerimento do distincto 
Deputado Sr. Armando Burlamaqui, enco·rajou os legalistas do Paxá. 

Igua l agJ"ad.ecimento devo fazer a todos quantos, civis ou militares, em 
telegrammas, se dirigiram ao Dr. Souza Castro no duloroso transe po!lque 
passara aque11e Estado. 

Concluindo estas rapidas observações, Sr. Presidente, requeiro a V. E x 
que consulte o S(,mado. sobr'6 se consente que, n a acta d.os nossos trabalhos de 
hoje, seja inserto um voto de louvor á alta autoridade do governo de minha 
terra, e que a Mesa do Sena.do t elegraphe a S. ,Ex . , .a;presentando-lhe felicita-
ções em nome desta Casa do· 'Congresso. 

Era o ·que eu tinha a dizer . (Muito bem; imui"to bem). 

Noticias a que se referiu em se11. discurso o Senador Dionysio B entes 

"Belém, 3 - O oorrespondente da Agencia Amm-icana, tendo estado sem-
pre junto ás fo.rças 'legaes ocoupada.s na repressão da revolta do 26° batalhão 
de caçadores, passa a fazer 0 • relato dos aconte:cimentos, garantindo a auth~n

ticidade dos informes : 
Sabbado, 26 de julho, devia seguir ;para. o Sul, a bordu· d.O· pa:quete Roàr i -

(Jues Alves, um c ontingente do 26º batalhão de caçadores, tendo ás 19 horas 
partido do quartel-general indo ·estacionar no cáes, a 1 • companhia, sob o 
commando do tenente Joã o Palmeira. Ce!'OO .de .21 horas, entrando no quar-
tel, varias praças embriaga das conc.itaram seu s companheiros a não par tir, 
sendo correspondidos IPD·r gritos d os sediciosos . •Estabelecido o tumulto, cor-
reram os amotinados ~ arrecadação e, armando-se, sahiram á rua fazendo dis-
paros e dispersando numerosas f amHias e pop·ulares que aguardavam, á porta 
do quartel, no 'largo ~e Nazareth, a partida da força q ue d.evia embarcar, poi!I 
era intento da popul:i-ção rucompanhal-o a tê ao cáes, entre flo res e a;cclama-
ções, em virtude de Prêvi-o convite do governo do Estado . O com mandante dO 
26° batalhão de caç31ores, cor.one.1 Souza Castro, foi desacatado, preso e le-
vado para sua casa n ,as immediações do quartel , onde est eve durante os acon-
tecimentos. O tenente Josué Freire foi o unico qu e reagiu ener.gicamente, 
tentando deter os rev;oltosos, não o ·conseguindo ld·evido á attitude do capitão 
de engenharia As.sis Vasco0nce1'los, ique declarou assumir o commando dos re-

. beldes, que estavam f:jOHdan:ios com os revolu cion ari.os de '8. Paulo . O t enente 
'Eremita acompanha ·:i- a ttitude do capitã-o Assis V asconcel-los, tendo os demais 
officiaes, inclusive ·O tenente Jo.suê, se aproveita:do. da confusão do m omento 
para sahirem do ·quartel com grupos de soldados e !Tem fazer communicação 
dos su c.cessos ao corqnel •Raymundo Barbosa, ·commandante da Região. E ste 
sciente do occorri.do, ma.nela vo'ltar a.o quartel-general a companhia que es-
t;a,cionava no cáes, sob o commando do tenente Palmeira, que olJedece, mas 
em caminho é abandornado pelos seus commanda.dos, .que -o deixa m só, levanào 
as metra1ha.doras que possuíam para confraternizaI'em com os i-ebelde.s . Ven-
do-se acompanhado ai,Jenas de onze of.ficiaes e 19 praças, dirigiu-se o comman-
dante da Região para o palacio do •governo, onde o GovernadoT Souza Ca:stro, 
já a.visado do movimento, reunira os Secr·etarlo-s do Estrudo, comma nda.nte e 
officia.es da Policia ·Jla:raense, organizando a defesa da legalidade. O Gover-
nador acolheu com deferencia o commandante da Região, que, acompanhado 
de seus officiaes, ficop. na sala nobre do comma:i0do geral da policia . 

Seriam 23 horas e já a poli•cia defendia. o palacto e â. frente de trincheiras 
de fardos de a lfafa co11ocava-se ·a infantaria alternando com as m etralha.dor!l.S . 
Durante o resto da n<.iite de 26 e ao amanhecer de 27, os i·ebeldes entrincheiTa-
ram-se no largo de 11\fazareth, ooc.i.lpando as :ruas vizinhas, impooind0 o tran-
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sito e prendendo os guarda civis e policiaei; que passavam ao seu alcance. A, 
força legal recolheu ao palacio as municições que a companh1a do 26° batalhao 
de caçadores deixara no cáes, .o mesmo fazendo com o a rmamento existente 
no ·quartel-general, sendo este proprio federal occupado pelos Bombeiros Mu-
nicipaes. Os rebeldes atacaram a séde >do Tiro n . 564, na avenida Nazareth. 
concluzi•ndo as munições. 

No dia 27, o major do. Exe1,cito Ray~undo L eã,o, commandante da Pe>Jlcia, 
organizou o plario de combate que devia ser executado na.quella data. A's 8 
horas, o piquete C.e caHaria da Policia, fazendo reconhecimento, foi recebido 
a bala pelos re vo:Jtosos, .que occuparam metade da avenida Nazareth. Em pre-
parativos pa:ra a offensiva, a Policia deixou os quar t eis ao meio-dia, erguendo 
vivas ao P.residente àa Republica, Dr. ,,A•rthur Bernardes, e a o Governador do 
Estado, Dr. Souza Castro . A columna atacante compunha-se de uma secção 
de metralhadoras, de caval!aria, .ae infantaria e de guardas civis, em um to-tal 
de 450 combatentes, numero equivalente ao batalhão revoUado. 

Nenhum offi.cial ·do Exercito acompanhou a .Policia. Ao mesme> tempo 
sabia-se que os rev.oltosos, tendo a :frente o capitão Assis VasconceHos, des-
ciam .em rumo á. :Praça da R epublica, reforçando-se com cerca. de aoo pa isanos 
armados, entre moto·rnelros, estiva<lores, .aesordeiros e muitos elementos es-
trangeiros. O primeiro choque deu-se na Avenida 29 de Agosto, sentlo as for-
ças legaes, que atacavam com exito, surprebendida pelo fogo da r etaguarda, 
partido de casas 'l'ªrt'.culares, onde os rebeldes, traiçoeiramente t inha collocad o 
cumplices. A cava11aria e infanta ria em um movimento habil, simulaTam uma 
retirada, attrahindo os rebel<les para o quartel àe infantaTia , sito á rna da In-
d11stria, proxlmo do cáes. Os :rebeldes cahiram no estratagema, e, ju lgando a 
victoria facil, cercaram o quart.e1 sendo .. recebidos com tiros de f uzilaria, se-
cundada por uma força Jegal colloca da em uma estancia de madeiras que fica 
prcixima. Collo<'Arl.os entre dous fogos, os .r ebeldes ,resistiram valentemente, 
sendo ferido seu ·chefe, o capitão Assis Vasccmcellos. Emquanto assim agiam 
os coml>atentes, a secção de m etralhadoras poude atTavessar os bairros mais 
afastados .aa cidade, a ·custa de mil sacrificios e, indo tomar posição nos fun-
dc,s do quar.te.J <le> 26º de Caçadores, começou o canhoneio com pleno exlto, Ca-
zendo alifus tiros baixos afim de poupar a basilica de Nazareth, sita no largo 
onde está o quartel 

Os revoltosos, vendo abaitido seu che'fe, recuaram, indo tootar o assalto 
ao Qua rtel General, onde pretendia m fazer seu centro de opera°ções contra v 
Palacio <lo Governo. Foram porém, repellidos h ero·icamente, por tr eFI vezes, 
pelos bombeiros, sen<lo infructiferos os seus a,taques. Rechassa.dos, fugiram 
em direcção ao seu quairtel, que esta-va sendo canboneia<lo p elas forcas lega.<.-:1. 
Estes successos encheram o dia 2i7 até a madrugada de ~8 . 

Foi então que os Tebeldes dispersaram, occultando-ae em casas de familias, 
abandonando armas e munições pelas ruas e dando-as a particulares. 

A's 8 1]2 horas da manhã, ás forças legaes entrairam no quartel do 26° de 
Caça.dores, sendo o primeiro que al'li p en etrC\u o marinheiro nacional José Ale-
xandre de Paula que, estando em goso de licença, incorporou-se voluntaria-
mente âs forças lega.es ,prestando relevantes serviços. Entrando no quartel, 
o mairinheiro quebrnu 'á tiro de pistola, o cadeado do xadrez onde estavam pre-
sos 30 legalistas. Estes perderam na. refrega os ·bravos t enentes Pla.cldo Fer-
reira e Henrique Silva e qua t r o praças, tendo muitos feridos, entre os quaes 
o heroico t enent.e José Albino de Me·n ezes. 

Dominando o movimento, foi lnlcla.<l.a a caça aos ·rebe1des, sendo uns pre-
sos. v indo outros entregar-se ás autoridades . Foram todos recolhidos aos xa~ 
clrezes da pol icia . 
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No dia 2•8, á tarde, realizou-se o enterro dos so.Jaadoo legaes, com granao 
0aoornpanharnento, fallando no cerniterio o Deputado Severino Silva. 

No dll>. ~ft e~tavam detldu111 mal!i c.l<.> 20u 1·evollosu:i, dous o!ficiaes e muitos 
. x;ai:;:anoi,i. 

ú capitão Assis Vasconce!los morreu no Hospital da Ordem . '1'ercetra, en-
tregando an tes de morrer, 87 contos em dinheiro, pertencentes á. caixa do 26º 
de .caçadores, e que g uardava no seu capote . O 26° de Caça.dores perdeu, além 
da.quelle oft:Lcial, seis praças, mortas em combate. 

O serviço de Assistencia Legal soccorreu indistinctamente governistas e 
.-rebeÍ-des, apezar de te·r si.do um ca;rro. de conducção de ·fe ridos alvejados p1Ms 
amotinados. 

Quando o Governador Dr. Souza Castro, almoçava no quarte'l, o Pala-
·cio acabava de ter sciencia da victoria, S. Ex. teve communicação da v lctoria 
da legalidade em S. Paulo, havendo col!lvidado a assistencia a f icar d·& pé . 
L eu então em voz alta a ' communicação ,el'guendo vivas ao Sr. rPresidente da 

.R epublica, os quaes foram ent husiasticam ente 1correspondidos. 
!Durante todo 0 p eríodo da luta, o Go,vernador esteve com rJ commi:l.nUau-

·te geral da brigada, assistido pelo official Deodoro de ºMendonça, secretario 
geral Frandsco Campos, offi.cial de gabinete Appolinario Moreira, director 
de Fazenda, Julio Costa, chefe de ·Policia, officia.es, autoridades, etc. 

Quando occorreu o levante, os canhões da poiicia estavam a bordo do Ro-
·6,rigttes .Alves cedi dos ao 1commandante da Região para serem enviados para 
Manâos . Foram desembarcados, entrando log0 em acção . O Gove.rno do Es-
tado considerou :feriado os dias 28 e 29, voltand'o a calma â cidade no dia 30 . 

O Governador doi Estado recebéu a visita da deputação, dos membros do 
Tribuna;! d e Justiça ~!e representantes do commercio, do corpo consular, etc., 

-.que se congratularam com S . Ex. p ela e-nergia com que restabelecera a ordem. 
Sabe-se que o ca~)itão Assis de Vasco;ncellos de'Clarou que elle e seus com· 

panheiros eram s·o-Ud~.ri<Js com os rebeldes de !:$ . P a ulú. 
A re·sidencia :particular do Goven1ador d.o Es•ta do· foi t ambem atacada por 

-40 rebeldes , que fora;m. repe1lidos por oitq soldados que a g-uardavam. 
- O commercio prepara urna grande manifestação ao Governador Sou-

.za Castro. 
O escoteiro Dariq Jasse portou-se com heroism o ao lado das 1fo.rças legaes, 

.&, cujo lado combat ei:/ . · 
--Dominada a. ~edição o commandante da Região voltou ao Quarte-Ge-

·neral, continuando, e13te guarnecido por bombeiros. . 
- Os presos ;f.orfLm tra ns<feridos para estação centTal da P.olicia, onde se 

Iniciou o inquerito er,n presença do ·procurador da RepuMica. 
- O comma.ndan,te do 26° d.e Caçado.r es, que ficara preso em sua propria 

residencia, apresento\1-se, d€poJ.s da victoria das forças legaes, ào commandan-
t e da R egião . 

- Vinte rebelde~, capitane.a.dos pel0 cabo Corumbá., fugiram pela estrada 
-de ferro e ,ganhairam a margem. Consta que tomaram, .ã força, um barco de 
pesca, obrigando os tripula ntes a rumarem pa;ra as Goyannas. Os fugitivos 
levaram um fusil-me-~ralha.c1ora. 

- Foi estabelecida a censura para a imprensa, sendo tambem r esoJvido 
que ninguem poderâ sahir da capital sem salvo-conduct0 da Policia . 

- O quartel aq 26º Batalhão continua occupado p&lo Batalhão de Poli-
cia que deu o assaltp victoriosQ. Serâ entregue, opportuna m ente, á força fe-
deral esperada d 0 suf. 

- O professor Le Fort, .cirurgião francez, ·que chegou da Europa, pro-
·curou o Governa(lor do Estado, em companhia do consul de sua nagão, otfe· 
recendo seus servigo1 como operador. 
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Os bombeiros vüluntaTios prestaram optimo serviç0 na conducção dos 
feridos. 

- O Gov<>.rnador Souza Castro, que conservou a maior calma, durante os 
acontecimentos. dirigiu superi<0nnente todas as providencias, sendo alvo rlos 
applausos gerae~ da população, tendo-se imposto defin:tiva.m!'mte a conslde-
i'ação de 1 odas as classes sociaes, e provando a sua lealda.de e dedicação á Re-
publica e ao Chefe .da N ação, Sr. Dr. Arthu,r Be·rnardes . 

- A1,eza:· das conhecidas difficuldades do Thesourü, o GO'Verno d0 mst:t~o 

não pc:upou c:'espezas em beneficio da ordem publica nem despezas extr'lc>rdi-
marias com a compra de a rmas, munições e viveres pa,ra o aITanchamento de 
miiitares; pa1fa.nos, vôluntarios e outras despezas consideraveis, aliás ine-
vltaveis em C·C('asiões como a, que acabamos de escrever. - (J. do C.) ''. 

SESSÃO DE 11 DE AGOSTO 

O Sr. P.resi.dente: - O S•r. Senador Dionysio Bentes requer a inclusão 
na a:cta dos nossos trabathos de hoje de um voto de louvor á attitude int·re-
,pida do iGovernado·r do Par.á, o Sr. :Dr . . souza Castro, em defesa da legalifüooe 
e que a Mesa do Senado transmitta a S. Elx., .por telegramma, a 8 fe 1icitaçõ&S 
desta Casa. 

Os eenho1·es que approvam 
(Pausa). 

Approvado . 

este 'l'equerimento queiram !eva ntar-se. 

O Sr. Antonio Moniz: - Sr. Presidente, sómente no dia 9 do corrente, 
o Diario Offioial pubJi.cou o decreto •que estende u a todo o terrltorio da Bahia, 
e de Sergipe o estado de sitio decretado para Capital Federal e .para os Es-
tados de S. Paulo e Rio de Janeiro. Entretanto, desde o comec;ío do mez de Ju-
lho, o Estaodo de ,que sou humilde representante se acha sob a acção da,quella 
medida vexatoria, condemnada pelos p.rincipios geraes de direito, de que nãv 
mais cogitam as constituições u ltima.mente votadas e que aquellas que ad-
mittem só em casos excepcionaes a permittem. 

Assim, pois, o estado de sitio 'qae vigora na Bahia, desde o ini.cio do mez 
pa:.aado, tinha o caracter de clandestinidade. Mais ainda nem mesmo o Dia-rio 
OffiC'lal daquelle Estado, n'em nenhum outro orgão da sua imprensa publicou o 
referido decreto. Apenas no dia 16 de Julho o Diario Official deu a noticia de 
um telegramma que o Ministro interino .do Interior di:rigira ao. Sr. Góes Cal-
mon, levando ao seu conhecimento a decretação da m edlda, 

Esse facto, Sr. Presidente, causou tanta ·Surpreza no ·Estado da Bahia, 
01.Je reinava, como reina, a mais completa paz, que um dos orgãos de p'Ubli-
cldade da sua Capital, intei'ramente insuspeito, porqué apoia a situação esta-
dual e a federal, e de que é director 0 S,r. Deputado Simões FHho, publicou a 
t1eguin te local: 

"Já está divulgada pelos matutinos, embora não o fOs·se pelo Viar 
rio Offioial de hqje, a noticia 'de que foi estendida ao terr!torio da 
Bahia e Sergipe a medida do esta.do de sitio, segundo decreto, de hon-
t em do Pnesidente ,dia Relpub!ica, deferindo posslveis solicfta!ções 
neste sentido. 

Quanto á Ba.hia, a unka anormalidade de q ue temos noticias ê 
justamente a medida dü sitio". 

Dessa local se verif!~a não sómente que o estado de sitio foi estendido à 
'l'lahia poi· solicitações do Sr. Góes Calmem, como ainda que a unica anorma-
lidade existente naquelle Estado. no momento em que foi decretada a re!&fda, 
medida, foi exactamenl:e 0 esta.do de sitio. 
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Sr. Presidente, eu mão venho analysar, n em mesmo commentar estes fa-
ct1Js; aguardo-me para occasião, mais opportuna. 'Presentemente, não quero 
senão que ,fiquem constando dos nossos Annaes e sirvam de elementos para<> 
de'bate que de futuro, na turalmente, terá que ser fe ito. 

Estou no proposito de não usar da palavra para e·ste fim, sinão quando o 
Congr'i'sso Nacional estiver integra:lizado nas suas funcções. P a ra mim, em-
quant0 houver censura á imprensa, emquanto esta não puder manifestar 11-
VTemente a sua opinião sobre os actos praticados pelo Parlamento, e dar cur-
so ás palavras e opiniões que nelle foram emittidas, o Congresso se acha cer-
ceado no se u funcciona.mentQ, pois que todos sabem que o maior collaborador 
<los parlamentos é a imprensa . AqueB.es que estudam as instituições da In-
glaterra affirmam que a imprensa alli collabora mais na feitu·ra das leis do que 
a propria Camara dos Commus, 

Mas, Sr. Presidente, eu devo ainda accrescentar, de accordo con1 a orien-
tação que me tracei, que o estado d e sitio, isto é , que actos inherentes ao es-
tado de sitio foram praticados na Bahia antes da sua decretação clandestina. 

Assim é que, antes de dia 14 do mez proximo passado, ainda m esmo ad-
mittindo-se o absurdo de um decreto ter força obrigatoria antes de sua pu-
blicação, fo1ra.m pra.tka.dos na Bahia ructos decorrentes do estado de sitio. Va-
rias cidadãos forrum presos e diversos outros depo·rtad.os, entre os quaes alguns 
jornru:listas. 

Quem faz esta affirmativa, Sr, J?residente, não é sõmente o hum~J.Ue Se-
nador que ora occupa a attenção do Senado. Tambem um orgão de publicidade, 
inteiramente insuspei~o á sLtuação, orgão- officioso, orgão em que o Sr. Góes 
Calmon exprime o sep ·pensamento na !m.prensa, escreveu o seguinte: 

"O Gwep10 Federal fizera sentir ao Governo da Bahia que, na 
prevenção de actos que pudessem perturbar a ordem publica, poderia 
agir como se estivesse em estado de ·sitio porque elle para aqui seria 
decretado ao prr1me!ro pedido feito. Fo-i nestas condições que o Dr . 
chefe de policia, como medida ·de prevenção, fez recolher presos a l-
guns elementos subvernivos d e mais destaque,. entre os quaes o j or-
nalista sem C\["iterio, que pelo :primeiro vapor toi enviado, ao Ministerio 
da Guerra, nq Rio, afim de melhor poder p,ro,testar a sua soliedariedade 
aos .revoltoso i,;. (Diari-0 ·da Bahia de 15 de Julho de 1924)." 

Dessa 'local de jqrnal, como· já disse, · insuspeito porquanto presta inteiro 
3.I>oio, si 'I!ão é inspirado pelo proprio Sr . Góes Calmon, deprehen<le-se quo 
antes da decretaçã0 é.lo estado de sitio para aquella unidade da F eéleração va-
rias pessoas foram presas e deportadas, fncluslve jornalistas, que tiveram seus 
orgãos de publicidade impossibilitados de circular, 

Vê po1s V. IEJ.x., Sr. Presidente, que eu tive toda a razão quando declaro! 
que a Bahia se acha ha muifos dias, muito antes da publicação do r espectivo 
decreto no Dia.rio Offícial n esta Capitail, sob a acção do e stado de sitio, que ji!. 
nã.o é um estado de sitio preventivo, mas um estado de.-sitii) Tesultante de 
simples boatos de alteração de ordem. Allâs !oi Isso mesmo o que disse um. 
dos orgãos de publicljlade, o Dw.rio da Bahia, affirmando que o estado de sitio 
se impunha ali pela existencia de Indivíduos que pro:palavam borutos ala-r-
mantes . 

Não me ·Consta i,3r. Presidente, que haja um só publicista que sustenttt 
que o fac to d e serem espailhaidos boatos dessa natureza sirva de elemento 
para que seja decretado o estado. de sitio, m edida de caracter excepcional " 
que sómente em s!ttpção multo gra"1.'e póde ou deve o Governo della lançai' 
mão . · 

Uma outra anor;malidade se nota no estado de sitio vigente na Bahia . 
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Não se saibe - pelo menos officialmente - quem está. incumbido da 1ma. 
execução. 

A Baihia que atravessou por longos annos varias momentos dl!ficels <1~ 
nossa nacionalidade sem ter soffrido as agruras do estado de sitio, este anno, 
já por duas vezes, esteve sujeita á. acção dessa mectiaa ·a.sphyxiante. A pri-
meira em março, para ser einJpossado no ca11go -de Governaidor o Sr. Gões 
Calmon, e· a segm1da, presentemente, p ela clrcumstan.cia de a:lguns indlviduu" 
propalarem boatos qu!'l pareceram a larmantes ao Governo . 

Da pri:meira vez, 0 executor do sitio foi o •coronel 1n.spectar da Regi!to 
lfil1tar, que para o a uxiliar nomeO•u um chefe de JP.Olie'la e var1Qlll delegadoll 
militares . Presentemente não se deu tal :facto, não rha acto rulgum do Governo 
Federal incumbindo o c-0mmandante do distrfcto ~ e:xercer a s fucções inhe-
rentes ao estado de sltlo, nem nenhuma outra autorida;lle. 

Diz-se, p oirém, á bocca pequena que o executor do sitio ê o mesmo c1dadiio 
que se acha na a.dministracão da Bahia . De fórma que ao Sr. Gões ICalmon, é 
que oabe a responsabiltdade destes actos de sitio <Clan destino, mas, mesmo an-
tes da sua decretação: 

São esta,s, Sr. Presidente, as considerações que eu pretendia faze<r, e paira 
ns q·i.w.es solidtei alguns momentos de attenção do .Senado . Come, dlsse, não 
pretendo no presente momento ainalysa r o que se está. ,passando no meu E s-
tado . R eserv·o-me p aira occasiã0 que julgar mais pr-O[Jicia . 

O me u .fim unico, occupando a tribuna, foi deix·ar r egistrados nos A·'/llnaea 
factos que me pairecem a normaes e que attentam .n ã o sõ contra o.s pr1nc!p1os 
geraes de di<reito, coé!ltra as :rióssas i'nstitulções, bem c om 0 '.contra a boa razão 
e a ethica po.J1tJ.ca. (Muito bem; muito bem). 

SES SÃO DE 14 DiE1 AGOSTO 

O Sr. Lopes Gonç alves: - Sr. Presidente, a vibramte, pa triotica men-
sagem que o Dr . Carlos de Oamipos, Presklente do Estado de S . P a ulo a;ea,ba 
de dirigir ao Congresso L egisJativo da que lla importan te uni'dade da J!'edera-
ção, dando .conta dos desolaidore•s e condernnaveis acon tecimentos, que alli S'e 
desenrolaram em conse:quencia da sedição militar, q ue todo o ipaiz conhece, 
profligando, ao me.snto tempo, esses inorr.inaveis aittentados, que enlutaram 
a fom10sa capital do E stado sulista , tra zendo, como conseque ncia. a viuvez 
e a orfandade aos la res •honestos, labo.riosos e dignos que hrubitam 31quella 
circum scripção do nosso p aiz al<êm da r etirada criminosa de dinheiro das re-· 
partições publicas e pa11ticula res, essa mensagem, .patriotica e vibrante, bem 
merece as honras de figura r nos Annaes desta Casa, afim de que, p ara o 
futuro ,atravês das g erações iporvir em, nas pagina~!' da nossa Historia, encon• 
tre o lbraslleko trai)os dessP, crime nefando e revolta n te e a traiJectorfa. lu-
minosa descrlpta ·por todos aquelles <que se bateram a rf•avor da legalkiade e 
das instituições, que .teem ccmduzido o Brasil aos mais alevantados surtog de 
progresso e aprendam todos os que lerem essas· paginas que o generoso e pre-
cioso sangue dos nossos ,pa.tricios já.ma J.s esmoreceu e se a.cobardou deante do 
fus!l e do •conhoneio dos tra,hídores da P atrla, dos trah idores á fê jurada, 
deante da Nação, deainte dos poderes co1nstltu!dos . (Apoiados.) 

Requeiro, po!·s, e espero que -0 1Senado defira o meu requerimento, sol!-
cito mesm o, que V. Ex. consulte á Casa s01br e 13'1 concoroa em que flgurfl 
nos nossos Annaes esse lum inoso 1):8Jp1tulo, que ê a mensagem do grande 
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Pi:esidente do Estado de S. Paulo, cujo denodo c1v1co, em defesa da ordem e 
da le·i tem sido apr.ectado, louvaido e aJWlaudido pela Nação. inteira, do exitrem., 
Norte ao extremo Sul. (Muito bem. ) 

Era o que tinha a dizer ao Senado em ho:menagem a o nobre e .grandioso 
vulto de Carlos de Campos, rendendo ainda mais uma vcez minha admiracãtl 
ao seu valor, ante a defesa que manteve a b em da lei , a bem dos nm>s·os cre-
dites e a bem da civilização·. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. PresidenJte: - P e ço ao Sr. Senador por Sergipe precisar os ter-
mos de seu requerimento. 

O Sr. Lo.pes Gonçalves: - Requeiro que V. E x . consulte o Senado 
sobre ai consente em .que a mensagem .que o Sr. Dr. Carlos de Campos aicaha 
de dirigir ao Congresso L egislativo do Eetado faça parte dos Annaes desta 
Casa. 

O Sr. P.residente: - O Sr. Senador Lopes Gonçalves .requer que s tl 
insira nos Annaes do 1Sena do a m ens-agem que o Presidente do Estado d~ 
S. Paulo, ·Sr. Dr. Carlos de Crumpos, acaba de dirigir ao Congresso Legisla-
tivo daquelle Estado. 

Os senhores que aip·provam o requerime nto de 1S. Ex.. q uelram levan-
tar-se. (Pausa.) 

Foi 1lipp rovrudo. 

MENSAGEM A QUE,; ElM SEU DISOURSO, SE REFERIU O SR. LOPES GONÇALVES 

"Srs. membr-0s à,o Congresso Legisla tivo :de S. Paulo. - O excepcion&l 
momento em que nos encontr amos a,conselha e oomporta, seim duv ida alguma, 
a exposição clara e franca, q ue me cumpre dirigir-vos, pessoalmente. 

Outra seria eJ.la, çongratulando-me com o Esstaido. e comvosco, em expan-
sê'.:es de satisfação e cpnfiança pela ultima e auSipiciosa sessão da vossa actual 
legisla tura; reconhec!lndo .que - p elas acertadas iniciativas, pelos saibios 1JrD-
"llimentos de .qu e ten<les dado exuber.arutes provas - s obre vós repomia tra-
dicionalmente a espec;tativa progressista de S. P a ulo; orfferecendo-vos a leal 
e irrestrkna cooperação do gov ern o que, para o .quatr!ennio vigente, a.c·a-
bava de emipossar-se ; e dizendo-vos, finalmente, o que de essencia l e imvres-
cindivel SP. fazia mkst er, em tão curto ·Prazo adminllStrait!vo, como apredavel 
aceno ou s ugestão a problemas do· scenario governamenta l do E s tado . Nem 
m ais seria necessariq, uima vez que - e.m brilhante e substanciosa mensa-
gem, publicada e distriibulda, com seus relatorios completamenta,res - o m.eu 
e·minente a ntece.s0sor havia de1xaido detalhados· informes e uteis conselho! 
sobre toda a .passaida administração e seus p ·rincipaies •CO·roilarios·. 

Não ·qui:7'Elram, pqrém os ultimes e barbar.os .factos occorridos n esta capl· 
tal e em parte do interior do E .stado, ·que normaJ e sereno fosse o meu .prl• 
meiro comparecimento a este a u gusto templo legislativo . 

E1s •porque, de a:pimo sombrio e .coração enlu.ctado, mas em temper a tlt-
me, preciso imperios1Lmente fallar-vos de traição, crime, desgraça e castlgu . 

. Por demais noto·rr.ia é a ignominiosa aventura armaidai, q u e o contub'ernlo 
de inqualifi.caveis all\bições e cobiças traiçoeiraimente lançou sobre S. P a ulo, 
adrede escolhido pa;ra theatro de lugubres façanhas, visto ser, ao moomo 
tempo grande centro de força social e politica e metropole de vultosa:. r ique-
zas - aibr!go e esc<\.la, porta nto, para o duplo objectivo dos assaltantes ... 

E a traição, .par::i,. que naida lhe !faltasse, nos salianicos desígnio~ foi longa. 
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e rpremeditadamente .concerta.da; fria e cruelmente executaJda, por falsos bra-
sileiros e falsos paulistas - civis sem pundono:r civl<co, militares sem :t'ê p..,. 
triotka e policiaes relapS'O•S aos deveres .que juraram guardar. 

,EJ o crime se per,pet,rou pelo canhão e pela metraLha, contra cidades pa-
r,ificas, Jaboriosa,s, cultas e inermes, ceifando vidas, desrtruindo prorpriedade,., 
desorganizando o trabalho, espalhando o terror e a anarc•hia visan<lo derr1-
ibar instituições fun<lamentaes em vigor, a lei,· o dlreit9', a j~stlca, a orden., 
o principio da a utori.dade, a honra e o credito do Estado e da Nação. 

El a desgraça, cons<equente desabou so.bre esta terra, com o contrlstador 
cortejo da morte, do lucto, da orphandade, da :fome, da loucura, da invalidez, 
àa paraJyzação das actividades, dos abalos economicos e f inanceiros, da ln-
~idia, da intriga, da men1fra, da calumnia, da discordia, elos vexames e da ven-
gonha, que enlameou a historia .paulista. 

El dahi o castigo ,que esse dantesco quadro de amarguras, aesespero e 
desolação severamen te impõe aos imperdoave;is culpaJdos. 

InicLou-se a triste aventura de corrupção. violencia, lagrima.s e villlpen-
dio, com a tomada do Quartel da Luz, em aJta hora da noite, por forca mJ .. 
litar v:i-nda do quartel de •Sant'IA.nna, em conivencia com a cavallaria ae 
policia, preivia mente revoltada por algups dos seus orfficiaes e ineubmissoij 
rebeldes do Exercito. Acto co·ntlnuo - roubadas armas e munições - por 
\tons tra ngimento, emíbuSltes ou promesS'as, .foram, mui1tos d.os infantes da. 
força publica, aggregados aos insurrectos e remettidos para o ataque <toa 
Campos Elyseos (habitado peLo Presidente do Estado e sua farnilla), da Se-
cretaria da Justiça e (f'ol!cia Central e da residencla do commandante da& 
forças estaduaes, então surprehendldo e a.Prislonado . 

Dada a immediata e cada vez mais >forte defesa do palacio presidencial, 
J)ela sua guarda costumeira, logo· augmentada e melhor ;preparada pelo bravo 
majo·r ajudante .de ordens do Presidente, de.pois Becundado ,por outros valell!té15 
officiaes e praças que puderam acudir ao primeiro chamado, recorreram 
os revoltosos ao bO"mbardeio do edifício pelos canhões trazidos de QuitaQna, 
,@em attingir, todavia, o oobjectivo; mas, damní1'icando o Collegio do Sagra.ao 
Coração de Jesus e casas parttoolares visinbas, onde assassinaram mulheres 
e criança~ . 

•Seguiu-se o assalto A Secretaria da Justiça e á Poiicia Central, já então 
transformados em centros agremiadoreg de forcas do Governo, sob a cor,.-
josa e inquebrantavel oriéntação do Sr . Secretario da Justiça, que nuncis 
mais deixou o seu posto, nem interromp.eu suas energicas e decisivas provi-
dencias, do .primeiro ao ultimo dia dos combates e sob o commando do c1>-
ronel Pedro Dias de Campos, q.ue, d e prompto, se revelou o offlcla.1 brioso, 
c,,mpetente e de rara ed'1ficiencia , depois proclamada pelo commando das for-
cas legalistas. 

Durante quatro dias e quatro noites, successivamente, se manteve, nat1 
aous referidos pontos a lvejados .pelo11 r(;'vc.liosos essa resistenc!a patriotici.. 
e proficuamente auxiliada por grand~ numero dA amigos do Presidente e de. 
Secretario da Justiça, polltlcos pa,uJJ.stas, representantes de varias classes so-
ciaes, pessoal doR gabinetes dM duas autoridades e outr.os funccionarios Ji<.1-

blicos 
Quando, porém, .toram Interceptados e vicla:das por espiões as commuu1-

cações dos Ca:mpoa Elyseus e bombar.deada a .Secretaria da Justlça, que tan.-
tiem ficou sem meios de ligação <iom os ,postos de dafesa, resolveu o governo 
- de accõrdo com os distinctos generaes Estanislau Paroplona e Ca!"los Ar· 
lindo, e estado-maior , const!tu!do pa ra essas operacões provisorla-., -- trau1>-



- 564-

l}Ortar-se ao arraibalde de Guayaúna afim de juntar-se ao•s contingentes do 
Rio e ao seu commando s uperior, erro .boa ho-ra entregue a o illustre general 
ue divisão, Eduaroo Socrates. 

C om effeito, o !Presidente e o Secretario da Justiça alli perma!ieceram, 
fazendo distri•buir manifestos e 1boletins, dando as 1JO.Sslvels 1Jrovidencias que 
lhes competem e em constante comm=icação c om o Sr. Presidente dlt Repu-
blica, com os Srs. Ministros da Guerra e d a Justiça, com Santos posterior· 
mente com o interior, peLo telegra'Pho mineiro e com os denials secretarios 
de Estado, que, em rubsoluta calma e firmeza, sem'Pre se mantiveram ao 
lado e ao serviço da legalidade, agindo eni tudo e por tudo que lhes foi so. 
licitado, 

.Apôs essa resistencia e :para o mesmo fim, de •Se unirem ã,quellas {or~as 
lbgaes, os elementos p.oUciaes, que a haviam sustentado, marcharam em 
perfeita ordem 1Jara sitios estrategicos, que o inimigo nunca poude tornai, 
sempre dentro da. capital. 

E' justo recordar t ambem o e!'.fi.caz auxilio que, jã. ness~ dias, vinham 
prestando as torças fieis ao Governo da União ·e prime·ira5 que para hsso 
chegaram ã cidade, a sabe·r: a guarnição dÓ forte d.e [ta!püs e a do ll!ina3 
Geraes enviadas pelo aba lizado almira nte Penido, ·que commandou a esquadra 
estacionada em Santos; um contingente do 4° batalhão de caçadores, de 
l:lant'Anna e quasd toda a .cava llaria de Pirassinunga. 

Dahi por deante - eni um louvabilissimo es'foTço da Central do Bra~l -
com segurança e exit? •c·rescentes, foram sendo mobilizadas e .postas em con-
tacto com o inimigo, propositadamente emboscado em igrejas, usinas, escolM 
e ca;sas de familias, ai~ tro,pas da lega lida de, accreScidas de numerosos e aptos 
corpos poUciaes do -R\o de Janeiro, de '~finas, do Espirito· Santo, do Paraná, 
de Santa Catharina e do Ri-O Grande do Sul e de gar.bo·sos baitalhões patrio-
tices !formados na Capital Flede:ral, até •que mettida em um dl'culo de ferro 
e fo,go e á priori vencida, e já escassa, ex.hausta de desanimada, a turba· 
multa dos r ebeldes furtivamente - como entrara - a,bandonou esta capital, 
em fuga ;para o inter1pr do Elstade>. 

Perseguida, como está sendo, por parte da tropa legalista, dia a dia, mais 
se desbarata e se dejxa capturar nos seu s officiaes, ·praças e munições de 
lbocca e 1ie guerra. '.Para is·so teem •concor·rido em magno quinhão, os con-
tingentes do general A:zievedo Co·Sta, organizado.s 1Jara a;e.ção conjunta eJm 
os elementos civis ret:tnidos 1Jelo Vice-Presidente, !S'r'. coronel F ernando Pres-
•t<:s; .pelo ex.,Presiden~. Sr . Washington Luis; pelo S enador Ataltba L eonel e 
ptlos Deputados Judio Pres.tes, Fernando Costa, Hilairio Freire, Eduardo Lo-
rena, D eodato- Werth!'limer e coronel J. Dini'z Junqueiira, empenhados na 
mesma acsndrada deofesa da nossa terra e das instituições republica nas . 

Antes dessa fuga, aliâ.s prevista e diÍ:Lri•amente esperada por todos quan-
tos -comprehendsriam a ausencia de qualquer razão justtftcativa, siquer 
apparente, n a n egregftda revolt-.;i, e a fraqueza dos seUs ephemeros e repro-
vaveis recursos, os rebellados tiraram de vez as maiscwras de .pseudos r egene· 
radores de costumes polittcos do :paiz e desfaçatadamente se ati-raram aos 
valo·res de toda a especie, sobretudo dinheiros .publkos e particula r es, que 
puderam descobrir e i'l-J.Jprehender, .gravando, por tal fõrma, na sua Inexpres-
siva bandeira branca, o v erdadei·ro symbolo de tal incurS'ão armada em terras 
pauJistas. 

'E.m meio a tanto horror e tanta vileza, felizmente houve - para que não 
succumbisse a cavaH1eiresca alma .pauJi.sta, hoje a tudo isso reconhecida e 
que m enos lamenta as perdas materiaes sofifrida.s do qug, o- o'[Jprobrlo a ella 
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infligido - em primeiro Jogar a soJldari-edade unanlme do Brasil,, em to,rno 
do Sr. Presidente da Repubaica, como natural e~poente dessa grandiosa 
hora; solidariedade ma.nifestada quer p elo s ignificativo a.poio me>ral de todas 
as unidades lfederadas, quer pela poderosa e vencedora contribu.lção de forç~ 
militares, policiaes e 1)atriotica.s da Uinião e dos !Estados proximos já refe-
ridos, cuja bravura, dedicação e ef<ficiencla só ,podeim ser equiparada,s a.D 
alto senso de cohesão nac1ona;l e devotamento á Hepu.blica, jámals tão p.ositl-
vwmente revelados . 

A seguir, não devem ser esquecidas as demonstrações, de piedade .e pm-
lanthropia, que tanto ennobreceram o:s .que - mlnLstros do AJt1sslmo. nru:i 
suas reconfortantes orâções e fieis que os acompa nhavam, tantas bençãos 
conseguiram .para .São IPaUJ!o; os que - ricos ou po-b·res, nunca negaram 
aos necessHa4os o co.ncurso dos seu,s meios; os q•ue - .proú'.issionaes ou eS!IJon-
taneos, contribuirann com sua sciencia e seus cuidados, em bem de doente~ 
e feridos - todos v erdadeiros sacerdotes da religião, da ·caridade, da medicina 
e hospitaes, em um porlfiado e desprendi'<io allivio dos soú'.ú'.rimelntos do espi· 
rito, da ,penuria e da dôr das victimas da horrlve! catastropnu. 

Cerno era natural, entre as medidas d~ ex;cep ção, mas rigorooa.meóte in-
dispensaveis, .para o immedlato restabelecimento da o•rdem geral, t ão pro-
fundamente perturbada, o Congre.§so Legislativo da Re•publica votou, em mi-
nutos e em signif~cativa unanimk!ade, o estado de sitio, para S . Paulo, tam-
bem; .sena.o que, nesta capital .e no inter,ior, os e:f1'.clto.s ela extraordinaria ,Pro-
videncia sõ teem recaido sobre casos estrictamen te s uspeitos . 

E' de registrar ainda, que os governos fede·ral e do ®stado, segundo sua 
respectiva ·competencia, estão 'Procedendo á apuração rigor·osa dos crimino-
sos successos ; e, emquanto a justiça ·se prepara 'Pat'a. o juilgamento e punição 
dos responsavets ·já. tenho exipedldo indlspensaveis decretoFJ de demissão, a 
bem do ,pubUco serv:iço, dos funccionarios civis e de expulsão dos po.Jlciae! 
implicados na mashorca, como indignos de pe,rtencerem ao quadro honesto 
dos leaes servidores de 1São ·P.auJo. 

Não fosse o deve:r srupremo dos poderes const!tu~dos, das classes organi-
zadas no regimen do la'bo,r e da prOlbidade, de todos os cid•adíWs conscientes 
da sua ddaidania .brasileira e paulista - quamto ao inadlavel castigo dos de-
Ilnquentes - e meilhor se·rla apagar da nossa memoria esse negro e hedion-
do aviltamento de consclenclas ora mortas para a dignidade humana. 

Tudo se maculou no seu" contacto: o intangiveJ esplrito de füsclpllmi 
geral ,que assegura e movimenta os organi11mos imprescindiveis á existencla 
commurm dos homens, a tranqui!lidade produ ctiva e feliz de um povo intelli-
gente e conscio das suais franquias de .paz e progresso; o prestigfo interno e 
externo do Estado e do pa!,z, na sua interdependencia federativa e interna>Cio-
nal; o de lfraternidade patrlcia, que é o mais torte ailic-erce da unidade 
brasileira; tantos e t antos dess-es mil l.mponderaveis de no·bilissimo culto na 
familia, no municip10, no Estado e na Un1ã,o e em que .se emmoldura o a.mor 
da patria . 

Urge, ,por honra da. nacionalidade, •que o rnaJ.e<ttco germen .de tão i10c!va 
infiltração, ·cujos reiterad-o.s surtos a meaçam avassalar a communhão dos 
1t rasile.iros, seja para seimpre ex.te.rmlnado. E o sem - .pelo que conclamam 
os grandes moveis e interesses da c 9lJ.ectividade; pelo que brada a solidaria, 
indignada e justiceira repulsa <lo Brasil; •pelo sangue innocente das v1c t1mas; 
.pelas lej.s humanas de .punição dos crimes; e até pelas le is divinas de a nni-
qui.Jlamento dos reprobos. 

•Só assim, serenadas as no•ss'l.s almas ainda constrangidas de immensa 
tortura - rendendo sempre reverente culto de enternecklas saudades aos que 
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ba;quearann no ardor das tpugnas e suas inevitaveis conisequencias - podere-, 
mof' retomar o caminho da reoon.strucção, exipurgado dos elementos dissol-
vente.g e anal'chizadores , qUb tão damnosa e •CQndem·navelmente contul'bara.m 
a vida do pa1z. 

Ainda bem que o mal não é irreparavel, dentro das nossas decididas ener-
gias e incalculaveis possihilidades. 

Que a Justiça inexoravel pronuncie o seu verefücto de expurgo social e 
politlco; e os paulistas sa;b.erão reintegrar-se no curso no·l'ma.J da sua ope-
rosid·ade e da sua grandeza. 

O Governo tem rubsoluta segurança de haver cumprido o ·seu dever de 
resistencia ao traiçoeiro attentado até sua jugulação bem como de o poder 
cumprir em todoM o,; reclamo!'! t lnjuncçõe,i da legalida.ôe rest.aJbelecida. 

Essa ser.á sua maxima 1preoccupação, ,provendo de prompto - como jA 
ó fez - as necessidades urgentes de ordem e calma da população, do seu 
abastecimento vital e das garantias para o completo e·xercicio das suas acu-
vidad.es. 

Tambem vos posso prometter que a tQdos os ramos da administração o 
Governo dedicará os ·Seus esforços, em ,pról do Impulsionamento que os re-
cursos do ·Estado permittirem, como veri.ficareis, em breve, nas 'lnensagens 
.especiaes que sobre cada ·Um delles vos enviarei. 

Ha pouco tempo, dirigindo-me aos paulistas, na plataforma politlca de 
minha ·candidatura ã elevada inve1stldura em que hoje me encontro s incera-
mente, asseverei que, de prelferen1cia, nortearia m•inha actuaçâQ {Pelos dlcta-
mes da toleranc1a. 1 

Não me arrependo e nem mudare,J de r·umo. 
Mas toleran'!ia n~~o quer dizer fraiqu.eza, pusJlanimlda:de ou aiccommodatl-

clas con.Cl·escendencias. lia toleranc1as ·que valem cumpHcidades, qual n essa 
me:;;ma revoata se de1,>cobre. iPela minha pa;rte nãio renuncfo lá opinião e ao 
dever de as verbera;r, como merece:n. 

O execravel movimento vem, põr .á prova ess.a á'elçâQ do meu ,program-
ma. 'Seja. Sangrenta foi a luta: gravisstmas 0sãJo as co·ns·equelrucias; sev.erissi-
ma devé se·r' a repre!jsão. 

O que posso e diivo ail\flrma,r, portanto, é que, incondicionalmente, em-
penho minha intelligencia, meu braço e minha vida no integro e fiel cumpri-
mento da missão gov\')rnativa que me foi confiada quaesquer que sejam suae 
contingencias. 

Permitti, s enhore13 congress istas, 1que solemnementE> reitere perante vós, 
o r.om,prornis so de bem servir os maginos destinos de São Paulo e da R1lpu-
blica. 

S. Pauh., 12 de agosto de 1924. OaYlos de Cam.pos, Presidente do 
Estaido. 

SES,SÃO rDE 21 DE AGOSTO 

O Sr. Lo'Pes GO\'),Çalves (*): - Sr. 'Presidente, ha dia;s tive a grata op-
'POrtunidade de requerer ao .Senado ficaisse perpetuada na historia do paiz 
a !nserçã.o da vibrante, repito as ·palavras, e patrioU.ca mensagem dir igida ao 
Congresso de S. Pauao, .pel•o illustre Presidente daquella ci'l'cumscripçáo da 
R er.mblk a, Dr . Carl oi:; de Campos. NâQ menos patriotica e vibrante., e ainda 

(*) Não !foi irevisto pelo orador. 
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para que fique registrado nas paginas da nossa historia, é o manifesto do 
honrado Presidente de :Sergipe, meu prezado amtgo Dr. Graccho Cardoso, di-
rigido á Nação e ao povo Sergipano, a respeito dos acontecimentos dolorosos, 
rer)ercussão da s·edição meitar pau.J1sta, naque.Jle operosa e pequeno Estado 
da União. E' digno de apreça e <ie leitura es·se manifesto, singelamente 
escriP·to, modesta;mente traçado, c.onsoante a enverga.dui·a moral do seu a utor, 
.que · todo o paiz conhece, ,que foi rwsso leal, digno e o,peroso companheiro 
nes ta Casa, tendo tambem exevcido o manda:to de Deputado pe[.o Ceará e po~· 

Sergipe durante duas oÜ tres legislaturas. 

Não ficaria 1bem aos meus sentimentos civtcos, sobretudo, deante daiquelle 
povo que .atravessou 21 dias de angustias, vendo o chefe supremo do E stado 
e seus immp,éJiaJtos auxiliares, .a elemento militar e civi.1, que ficou a seu lado, 
detidos no 2'8° batalhão de caçadores, com a.meaças 2. sua pro.prla 1>xis tenc la , 
conforme S. Ex. aiz no seu manifesto, si do mesmo modo não procedesse eu 
em r elação a esse memoravel manifesto. 

IS. Ex., o illustre ,Presidente. acce.ntuou bem perante a Nacão que foi 
victima de uma dolo•rosa surpres~. ignobilmente trahido por alguns elemen-
tos da guarnição federal, que não· !l'o·ram fieis ao seu commandante, .que leal-
mente esteve sempre ao "'1acto da legalidade, o major J a cintho Dias Ribeiro. 

Surprehendido com o Jevante militar na câipltal, S. 1Ex. não dispunha 
no momento de recursos suf<ficlentes para enf·rentar a hord·a dos sublevados, 
os am-otinadog, os anarc1hizadores, os mashonqueiros , os .perturbadores da 
tranquillidade publica, os attentadores ao regímen coru>tltucional q.ue nol!I 
r ege, os violadores conifessos, deshumanos e injus.tificaveis das leis, sobretudo 
da no.ssa magna Carta. (Apoiado. ) 

E' preciso .que, para o ifuturo, ag gerações brasileiras c onheçam todos os 
detafües desse episodto sangrento, d esS'e motim militar, que começando em 
São Paulo, foi repercutir naquelle .pequeno ·Estado do nor.te abalando funda-
mente as consdenclas puras e lim•pais, o ·socego daJquelles ·que desejam tra-
balhar sob a égide ,~lo regimen democrat1co ique tem '!)eito a felicidade des-
te pa!z. 

Ainda são recentes estes factos, Sr . [?residente. tA sua repercussão alncra. 
cala n.o nosso animo de patriotas, no e spirita· de dêrfiensores dos pr!nc!p!os .oon-
5ervadores. (111uito bem.) 

iM:as, a trad'lçã-o não poderia fielmente, através dos lustros, das dêcactas 
e dos .seculog, guardar esses .ifaoto,s tristes e oondemnavels, si não fôra a luz 
serena projectada na historia por toda a quelle 1que tenha a consciencia dos 
seus deveres e que saibe ·oum.priJHos á custa de qualquer sacrilfi>Cio. 

Como representante de Sergtpe, rendeindo as minhas homenagens a esse 
nóbre patrlcio, que não se bandeou par·a a phalange d-o.s revoltosos, m·as que 
~e manteve na defesa do principio da autoridade, tendo, porém, de se sulb-
metter ao imve·r io da torça e ficar 21 dias preso, incommunlcavel, a:meaçado 
em sua existencia; rendendo as minhas homenagens a esse g·rande v·ulto, que 
é o Presidente do. Estado de 1Sergi.pe, ao mesmo tem.po, é do meu dever; não 
posso deixar de prestar a minha admiração cívica a todos· aquelles que com-
bateram a seu la,iio, desde o 'bravo mareohal J\.1iarçal de Faria, commandante 
da força ex;pefü.cionaria, até aos bem oJ:iganizados batal'hões P'-Oliciaes de Ala-
gõais e da Baihia. e â. força da Marinha que se achava no destroyer Ala{J'Ôaa, 
comma ndada pe.Jo bravo ma rinheiro Leo.poldo Moreira; todos em conjuncto, 
il'IIlanados, promptns a morrer ·pelas instituições, na deifesa da legalidade, pelo 
amor cívico, dedicada.s a esta patria grande e nobre, que nada mais precisa 
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do que paz e traruquillidade 'Para 'Progredir, prosperar e avantajar-se d:iante 
do mundo inteiro. (Apoiados.) 

Do mesmo modo e .por e.g·ual, Sr. Presidente, não posso deixar, de accõr-
do c om o Esta;do que tenho a honra de representar, de· a;ssig.nalar os serviços 
!Prestados pelos civis - ao Norte pela. coronel Porphirio Brito, ao 1Sul pelCI 
coronel Pedro Freire, rque tMIJJbem tivera,m, ao seu lado outrns elementos 
civis, efficientes, animando assim o coração patriotice do illustre Pres~clente 
naquelles dia s de angustia, na:quel!as horais dolor omi.s, em que estiveram sub-
mersas a ordeiro e a tranqui'11idade do Estado de •Sergipe, todos prestigiando 
a alta autoridade, herotca, inconfundível, ão Sr. .Presidente da Republica. 
(JJiuito bem.) 

Nã,o ê, pois, de estranhar, Sr. Presoldente, que, depois da attitude qmi 
tive perant" o honrado Presidente de S. Pa,ulo, requerendo e obtendo do Se-
nado a inserção da sua mensagerq nos Annaes desta ·Casa; não é d e' estra-
nhar, digo, que eu 'faça o mesmo pedido, o mesmo a,ppello, sem hesitação, 
com a mais ampla sinceridade, para que dos nossos Annaes cons te tambem 
o manifesto que oá Nação e ao povo sergip·ano dirigiu ·o intemerato, honTado 
e operoso Presidente da. ®staido de •Sergipe, .Dr. Graccho Cardoso, (M·ui to 
bem; 'Yl1'Uito bem.) 

Publicação feita por ordem da !Mesa, em virtude d6 deliberaçao do 
::>enado . 

1 
Il!CANÍFESTO A QU1!1: SEl RElF1ilRIU EM SEU DISCURSO O SR. LOPElS GON,ÇALVlllb 

"Aos sergipanos: Afastado inopinada e vlolentamente do governo desde 
a madrugada de tre~ de julh& ultlmo a .qua;tro de- ttgosto corrente, em que 
if'ui reposto com a maior fo·rtu.na e com o maior brilho e honra pelas intrepi-
das e disciplin3'da s !fo~·ças libertadoras ao mando do· illustre cabo de guerra, 
o mui digno general ~l[arçal •Nonato dê Faria, ora q·ue a normalida,de vol ta a 
administração com o rei;nteg.rar-se o _.Es.ta,do nos beneficias da ordem repu-
bl1cana, sinto-me o.brigado ao cumprimento de dous, deveres, a,m'bos necessa-
rio.s e ina diaveis : o primeiro, ê o testemunha. publico e immorredouro r eco· 
nheci:mento ás demoni>traçôes de con.foTto e sympathia exteriorizadas por át· 
versas fo1'mao; nos di!IS de tr.u'!u.lencta -e trévias em que um pegão. de loucurr. 
mergulhou 1Sergipe, \>,Spar.gindo sobre a nossa cara terra males e - damnus 
incomparavers; o segundo, paira ·documentar ,po·r d'.acfo.s ineluctaveis, a ver-
daide ele .como os inkf uos e desastrados acontecimentos occorreram, aflm ds 
que não possam ser, de nenhum modo desfigurados .pela inveros!m!lha.nç~ 

proposital ou pela calumnia e poss'ivels e fabula,das ·CO.njectura.s. 
Assdm, sejam as minhas .primeiras palavras ele sagrad·o e lrresgatavel 

agradecimento <à nobreza cívica, ao firme patriotismo consolador, ao cora joso 
desembaraço do prec/aro estadista· o 1s ·r. .President e Arthur Bernardes, em 
quem a reacção cons\lrvadora contra a mi.seria moral das .Paixões demagogl-
cas e rasteiras, u restistencda da autorliclade sobre a masho.rca, da legalidade 
sobre as conflagraçõe;s da indiscipl!na, da ordem sobre o terror sangu.!narlo e 
apavo.rante que em S. !Paulo, aqui •e nais outras duas m:iidades varridas quasl 
que simultaneamente pelo mesmo .tufão do mo.Um Inconsciente, consubstan-
ciou a propr!a honra e •Cohesão organica da ,patrla, o sentimento indomljo da 
lei em a noite do neg.regado lnfortunlo de que vimos fellmnente emergindo. 

A Divina Provldrncla que já elegera •Feijó no Imperto e Floriano !lo 
actual regímen, cc>mQ que impôz tambern a vncação do inflexlvel republico, 
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a missão imper.te.rrita e inevitavel de estancar no Br~ ~~~ffi~" ~ed fl;~~;# 
turas desintegradoras. firmando na. historia. da federaçao 0'~~-lft'le~tl'U•· · 
ctivel e augUtSto da liberdade civil. 

Serlgipe, como eu, jámais poderia, duvi'<l.ar da acção irnrrnediata e afficaiz 
do abnegado Presidente. 

Sai:J'la-o a braços {)om uma commoção de proporçlle.s muitas vezes latas e 
mais graves, mas nutria a certeza de que •provideucia.9. nãJo tardariam, como 
.realmente não tardaram de um trustante si.quer. 

Acaso poderiam demorar-, mas chegarlam artrrnl! Foi com essa impressão, 
que, aturdido ainda pela ci1I01da e p.elo ·reivéz, incumbi, .qua.ndo já detido em 
mlllJha residencia, ao melo dla de tr~zi;. o coronel Jo•sé de Lemos de expedir 
da Esplanada, ou d& onde lhe fosse permlttido, um despacho ao Presidente 
Bernardes, narrando.J.ne quaes as clrcumstaniclas em que Sergipe e o seu 
governo se encontravaim . 

Fazia-se senttr entretanto, com a consctencia clara: da gravidade do::; 
ooontec'imentos, a sorte de .Sergipe, que e['a diante d,o perigo .que corriam a8 
instituições de 1S. iPaulo. E assim antes de apagar o rastilho aqui, cumpriai 
ifo~se extincto naquelle grande Estado o fóco da explosão. Não tive scienciai 
se esse alvit re lograria de&tino. Só seJ é .que, vinte e quatro horas de po.Js, eral 
brutalmente conduzido ao quartel dos revoltosos e posto incommunicavel so.J) 
constant es e terríveis ameaças. 

Presen·claram todos os m ilitares e civis cornrrnigo igualmente detidos quei 
a confia nça na vi·ctorta da legalidade jam.ais me abandonou e q ue nunca p erdr 
a serenidade a.nte a es:pectativa do desenlace triumphante, com o saicrificio d~ 
minha vida . Tinha a convfoç·ão de que a paz voltaria á R epublica. 

Em face de pr.oblemas tamanhos, que vale a vida de um 'homem? 

o que se impunha, era que a des ordem fosse ['eprimtda, res1;:a,uraida no: 
Estado e em S. Paulo a lei e a :fórma re'!}ubJi.cana •t.raiçoeira.rnente inverti-
das, punidos os culpados e os responeavei,s . 

ü que iillportava era a victoria da boa ·causa e não a salvação de uma exis-1 
tencia, e íDeus sabe que eu teria feito holo·causto ·d·a m inha, se, para vingar a: 
ordem pwblica e a injustiça, elle m'a tivesse exigido! 

Para gaudio de todos os brasileiros, n ão pro.cede po.rêm do exercito e dai 
marinha o desnorteado e srucril.e,go tentamen dos que 1pre t endem desmembrar 
o paiz, humilhando-o aos olhos das naçõe·s policiadas, a,rra:stal-o e esp1hacela l-
o sem prestiogio, sem d,efesa, sem commercio·, nem economia , desmoralizados 
os seus compromi1SSos e desbaratadas as suas finanças ás vistas das Republi-
cas vizinhas . 

Sim, elle pro·cede de uma traição mínima inteiramente divordada de am-
bas essas ·nobllissima:s classes . 

.Alguem já o disse q ue são os transV:iado.s da propria faimHia militar os que 
a compromettem, a envergonham e a calumniam. O verdadeiro exercito e a 
verdaideira marinha são, pelo ocontrario, nucleos de resistencia invenciveis ás 

sedições armadas . 
Nelles assenta o principal ba!UaJrte da segurança constituc ional da demo-

cracia. Na. grande maioria da:s forças armadas n acionaes, fi.eis á le i, á a uto-
ridade e a.os :princípios· ·por honra dellas e do proprio ,regi,men, encon<tra a 
Constituição Rrasileira inespugnaveis abrigo e amparo. 

São oom os se ntimentos cívicos do Exel'cito e da Marinha nacionaes, o 
srn espírito, a sua jura saicrosanta á ba ndeira, a s ua cultur:a, a sua constan-
cia republicana que vemos tão alto r:eflectir-•se nos briosos e galhrurdos ele•'' 
mentos .que compÕ€im a victoriosa expedição guiada pela espada criteriosa e 
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á'eliz de um tão ha;bil quão pundonoroso solda.do, elementos que accorreram' 
pressurosos a resgatar-nos da oppressão desarvorada em regim·en de terror 
pelos rebeldes. 

Não devo esquece·r tão pouco a divida immensa que acabarmos de con· 
trahir para ·com os illustres patriotas GCYVernadores da !Bahia e de Alagôas de 
'um gesto de commovente e fraternal solidariedade para co.m Se .. gipe, desde 
a primeira hora oommumgando oom as vicissitudes da nossa situação e des-
tarte animado dos mesmos propositos altruisticos, colla.bo·rando com o Gver· 
no federal para debellar a revolta, mediante o inestimavel auxilio de fo rt es li 
aguerridos conting>entes das suas miliicias polidaes. 

Volto-me agoJCa, afinal, vibrante de enthusiasmo, possuido de jubilo indo-
minavel. para a esponta ne:dade do suggest!vo movLmento operado n a zona 
~wrte do Estado para es se despertar do instlncto conservador e da lealdade de 
um povo in<lign'8J<lo, fie'. aos compromissos assumidos pall'a com a autorirlade 
e o Governo. 

Propri'á não se limitou a ex!rrn1r-se a quae$quer re1açõe·s com a Junta su!b-
;v't'rsiva. /D~ .S . . Francisco ê ,que partiram os prodromos da rr-eacção m aterial. 
A sua cepuls·a ao motim foi prompta, immedata e effecti:va. Util'.zaram-se 
'.[la:ra logo todos os recurs os e, dentro de poucos dias, o •bat:a.Jlhão patriotl· 
co HercHio Britto, ag~nd-o em commurn coon uma companhia policia l d.e Ala-
goas, batia os revoltosos em Carmo ·ao primeiro encontro havido. Porph!rlo 
de Britto e os seus destemerosos companheiros encarnaraim o primeiro pro-
testo armado em \Sergipe. Permittam os fados ·que não se perca dos nosso~ 
a:nnaes ·a belleva rep\1blioana desse gesto. 

A '5 de Julho prox1mo passado, já meio dia, quasi ao sahir (lo expediems 
,para o almoço, rec'ibia no. pala.cio do Governo um telegramma~circular do 
:Presidente da !Repub\ica, .. eservado e ur.g'ente, exJ'.}edido do Cattete, duas horas 
antes, no qual, com jl- calma peculiar á sua ferrea tempera, •participava-me o 
Dr. Arthur Bernardes que uma insurreição militar havia estalado no E stado 
de ,s. Paulo, ataoado.s pelos revoltosos um dos quarte.ts de poli-eia presiden-
dal, ·continuando este a resistir. Afü'll,mava mais o eminente chefe da Nação 
achar-se a C'apüal F~deral inteiramente calma, od'ferecendo a r·espectiva guar-
nição as garantias inpispensaveis á ordem ali. 

:De posse de tão grave communicaço, mandei, incontinente, por meu ir• 

mão Dr. Hunald Caq'loso, 'ConvidaJr para vir atê ao palacio do governo o corn-
fll3J1dante do :28.º batalhão de caçadores, major Jacintho Dias Ribeiro, que 
p~·omptaineute accedeu ao meu chamado. 

Em ahi chegarn~o, mostrei-lhe, á <puridade, o o.espacho do Presidente da 
Rl;lpublica .e syndiquei, não só como Presidente do E·stado, mas n a qua l'idaàe 
de amigo par.ticul,ar 'f!Ue havíamos sid-o sempre desde os bancos da Escola M.1-
lii:ar, qual era a verpade.\,ra sdtuaição do batalhão, e si o Gover.no f ede ral pu· 
deria estar tranquillo l{'[uanto á obediencia do mesmo a quaesquer ordens qus 
porventura viesse a :receber; emfim, si deviam os confiar na subordinação leal 
dos officiaes e praça:.s ao lado da Republica. 

O majo,r Jacinthp, argumentando com a recente attitude do 28.0 batalhão 
de caçadores no c aso da Bahia, affirmou-me se.m vacinar estar inteiramente 
conve-ncido de ·que ei>se batalhão saberia manter o principio da discipllna e o 
seu dever de fide.liãai!e para com os poderes c-o,nstitui·dos. 

!Então, á sua visra. redigi a resposta que me cabia enviar ao ·ch ef e da Na-
ção, corroborando es13as asserções . Nào !oi sem novamente pergunta:· ao ma-
jor Jacintho, depots f1e o haver lido, si haveria qualquer duvida em empenhar 
a minha paraV"ra ne~ sentido, e, depois de ~bter assentimento categorico, o. 
t:nc·~in'hei ao destlno e despedimo-nos. 
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Desde u priJme!.ro instante, dos termos do telegramma ciorcular do Presi· 
dente da Republica, deduzi a.char-se a legalidade repubJi.cana sériamente a,. 
n1eaçada no paiz, !Estado pequeno, pobre e desapparebhado, entendi deveria 
Sergipe concorrer ·com os recursos possíveis, de modo que, .na fórma por que 
a minha consciencia me ditava, busquei desincumbLr-me dessa obrigaçã.o. 

Sem pe11da de tempo, pois, dirigi-me ao coronel Francisco Porrihirio, JJO• 
lítico e industrial de tncontestavel e radical inrfluencia em S. F1·;1,ncisco com 
cuj& devoçao pessoal estava certo contar. 

Não me enganara: no pro·prio d'.a 5 de. Julho, poucas horas depois de lhej 
te•r tele.garpha,Jo, chegava-me âs 14 horas e 10 minutos o seg•lint~ :recado : 
"Dr. Gra.ccho Cardoso - .AJra,caju' - Dentro d,e oito dias, duzentos, de ·20 dias, 
ceri::a de quatrocentos. Peço fineza avisar Si posso providenciar logo. 1Sauda-
ções cord!aes. - Francisco Porp11Jirio ." 

•Esta Pesposta loi aind·a confirmada por outro tele·grammai e, dois dias 
depois, por e-arta. 

Por igual commetti ainda o meu il"lllão iüi'.. Hunald Cardoso de entender •. 
se com o co.conel Pedro Freire, cujo prestigio individual na zona do su l do Es-
1a<lo as situaçõ<>s oifficiaes jamais .c.:onseguiram combalir, expo:ido-lhe o me-
Undre da,s ciiricumstanoias., e solicitando o seu apoio e concurso pa1·a o f1m da 
ajudar-ime com os se.us elementos de que pudesse dispor. 

Da mesffil.I. n11aneira po1~ue aoontecera com o coronel Francisco Porfir1r), 
os desinteressados '.serviços do ·C-Orone! Pedro Freire não se fizeram esperar. 
Põz-sê ãe·Sde logo á imJteira disposição do lDr. Arthur Bernardes, e pa.·tiu parà 
Simão Dias, onde começou a providenciar com exito. 

Procrnr·ei ouvir a inda a •outros amigos e nelles encontrei a mesma bôa von-
t!!ide decidida. Attenta a responsabilidade ,que iria assumiir, não quiz no pri, 
m€1ro h1stamte fazer nenhum offerecimento de ordem material ao Gove.rno da 
Republica, e, 3JSSim .sómente dep·ois que me certifiquei da possibilidade de en• 
ivial-os, dirigi-me ao Dr. Felix Paoheoo, 'nessa oocasião na integridade da pasta 
do Interior, rogarul,o-Lhe a !fineza de notificar ao ·Chefe da Naçião que, al:ém daJ 
de·fesa legal, Sergipe concorre.ria ainda, caso fosse ·neoooswrio com cerca de 
1. 000 homens ao praw de dez dias. Antres, já tinha !•evado ao Íntemerato pre-
sidente Dr. Carlos de Campos a solidariedade dos 1sergipanos e a sua admira-
ção pelo seu impavido denodo. 

A'pezar de ··não prever aggressão por parte da guarnição ;federal, no Es-
tado, juJ,guei, todavia, de bom a~ioso ·tomar certas medidas d.e prudencia. Fiz 
vir do ·interior os destacamentos de menos utilid0ade, nas respectiva-e localida-
õee, de sort·e a a.ugmentar o effectivo de otf!ciaes e soldados do ibatalhão, pa;ra 
que ficasse de sobreaviso, bem assim as demais guardas, if,azendo,desde o pri-
meiro dia, vigiar a usina electrica e outros estabele-cimentos . 

.A propria guarda de minha resfdencia particular, até então desarmada, 
pa!sou a ser feita á carabina, .salvo na noite que antecedeu o movimento, cir-
cumstancia ·que o !nquerito apwra.rá. Méra cautela , apenas. A.panhado·s de 
chofr·e pelos .rucontecimentos, não estavamos aperioobidos para uma luta, tanto 
mais q uanto o "stock" de m ·unição da ·policia era muitas veze·s inferior ao do 
~8.o bat•alh1Lo de c&çadores . Demais, tudo corria normalmente . 

Nenhum presentimento havia da revolta a estourar. A sociedade em p'eso, 
no dia 8, por ensejo do 25 .º annivel'Sario do meu casam~mto, me h avia prodi· 
gali7..ado demonstrações de estima e apreço pessoal, muito acima dos meus me-
rltoe e dos meus actos e sernços. Todas as minhas energias moraes e physi· 
cas havia .empireg>ado em uma activldacle diuturna e incessante, julgada util e 
opportuna pelos meus ·concidadãos ao desenvolvimento economico e cultw·a.t 
do Estado. A ,paz l!'einava em todo eHe, avesso como sou á política de compres-
são e coacções estere!s e ln ut~ls . 
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Não obstante varias obras iniciadas, algumas a meio de acabamento, ou-
tras prestes a se concluil'em na ·capital e em diversos munici·pios, da appllca-
çãc dt cerca de 1. 000 contos de réis para. o remodelamento dos serviços de. 
aguas e esgostos, de haver reti!rado da circulação 3 . 000 contos de réis em apo-
lices, parte do capital de participação do governo para a ;fundação do '.Bancc 
Estadual de ·Se rgipe, do emprego d<' oer·ca de 500: 000$ em estradas de rod~ 
ge.m, do augrrnentc geral dos vencimentos do func<::ionaJi.smo pubU.co, de eata-
!r8illl em dia todos os pagamentos, inclusive os juros da divida fluctuante e a , 
amortização da mesma, a direcção das fÍ!l19.nçae tomára um tal rumo de .felici~ 
daãe •que, ãs vespera.s do levante, sabbado, 13 de Julho, o ba;lancete do The-
souro accusava a •situação abaixo a que jaonais lográra em tempo algum: sal-
do de hontem, 1 . 248: 8'19$1'2·9: saldo de hoje, 1. 240 :386$2.51; diff.erença a me-
rnos, 8 :4&2•$878; saldo de hoje 1 . 240: 386$231; receita da Recebedoria, . . . . . 
10 :253$485. So.mma, 1. 2'50: 639$73·6 no banco, 674:0·84·$806; saldo, 1. 9•24 :724$8412; 
saJ.ao amterior, 1, 930: 2.94$869; d iiffet.,ença a menos, réis 5: 5'619 .:j,7~!"1 . 

A subver-são do ~5° batalhão de caçadores, levada a efreito pelo treslou-
camento de quatro oflficiaes, força e ra que se re\'elasse de caracter de umti 
atroz surpreza, .com•o de !facto se r.evest!u. 

Ainda sexta-.feira, 11, na ante-v.e.spe·ra, fôra porcu.rar-,me o maijor J ac!n-
tho, seu comma<lante, e ·pediu-me uma confe.rencia reserva.da . . Levei-o ,até o 
salão nobre. Alli, o digno militar disse-me vir confiar-me um assumpto par-
ticular. Tendo sido informado de que os tenentes Augusto Maynard e Joãa 
Scarino d1i;ciut!am abertamente oll textos <los t elegramm.as do Governo Federal 
sobre as operações ef.11: 'S. Paulo, publicados no Diario Official, com os mel!-
mos se havia entendido, oensurando-os e aJconselhando-os, na qualidade de 
amigo e de ohefe, n~o proseguirem n essas manifestaçõ·es, susceptive·is de 
serem interpretadas como tendenciosas demon-strações de hostilidade. 

Ambos, entretanto, lhe deram palavra de que, qualquer .oritica feita a es• 
S€·':! corr...municados, mão exprimia solida.ri.edade com o movimento e nem im-
portava em vislumbre de desobe.diencia ás or.den-s que fo~ser.J. emanadas áo 
Gov€1rno; promette-ndp dora. avant e se absterem de reparos mais ou menos 
indiscretos . 

Dando-me a honra dessa conversa pa.:r!tiC'ular, o major Jacint1htl, seguraJi•, 
do emocionado a m inha mão, por vezes exelamá.ra : 

- "O Sr. pr·esidente póde confiar; ·'pó.de estar tr,111qu1llc·; pe~o-lhe , entn, 
tanto, que não communl~ue a ninguem o cibi'écto da nossa palestra." 

Ainda, sob a imr·ressão dessa entrevista, inqoaguei á tarde do mesmo dla, 
tlo <\he1f.e de policia, .quantos homens .dormiam no .quarte.J. Este asseverou-me 
que •cerca de cento e óncoenta e •com elles todos os o.fficiaes. 

Observei-lhe entã,,o •que mantirvesse de vigilancia o referido numero de pra-
c;:as, mas que, para n\fo <::ansar os officiaes, ficassem apenas promptos tres del-
les em .cada noite, ao serviço interno do batalhão. 

Já anteriormente havia estabelecido o regímen de refeições nocturnas para 
a.s alludidas praças 1e pernoite. Interroguei sempre aos respon.saveis, até na 
vespera á noite, .qual o estado da força publica e as suas pos-sibilidades de re-
sistencia. 

o commandante iã'o :vata~hão e o chefe de policia sem.pre e sempre me ou-
viram reiterar a, determinação de estarem de sobreaviso e a lertas e todas as 
v ezes me i:t'anquillizavam. 

IEr"' preciso que o meu eSforço, a, m1nha previdenc!a, os m eu;; intuito~ 

ifossem miseravelmente trahidos para .que a acção do Governo, quando não' 
triump·hante, deixassi: de ser ainda mai,s dilatada e ene•rgi.ca do que cumpria 
houvesse .sido. 
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!Como poderia eu, pois, imaginar 48 horOJs paissaidas, atacados o p.alac!o do 
governo e o quartel de policia, alvejada a minha residencla, assassinados dous 
pob:ros so1dados no cumprim·ento conscienci-0so do seu dever, e .para c uja me-
moria se ·volta agora o meu espirito conste•rnado, si consummOJsse a minha 
destituiçã,o do poder, e, dest'arte, sequestrado com os me us auxiliares de go-
verno: uma junta illegal se presumisse um poder constituido, a tndisci1)1ina e a 
desordem lavra'ssem nesta capirtal e em varios· -0utros municipios ! 

Que q·ueriarn os amotinados? 
Em nome de /que programma se rebellaram? tS:;i.beria m elles, porventura, 

qua.es os intuitos da sublevação paulista? 
S i o fim pra;tico da desor<l,em. a qui era solidairizar-.se com a sublevação 

dwquelle Estado, o t estemunho dessa solidariedade a ser sin cero, emboira fos-
se um crime, dever a ser dado a ntes no proprio thea1Jro em que a audaicia dos 
1urbulentos de lá volta ra c ontra a legalidade as a<rmrus que a Republica lhes 
confiara. 

Conhecem todos a historia desses negregados e tumultuosos vinte e um! 
dJ.as de insania e vi·olação criminosa. 

Parr-a que re1embra•l-a? H avia ideaes, •princípios? 
1St?np.Jesmente odio ee.go, impatriotico e insensato. 
Contra mim articularam apenas a drcumstan cia de minha amisade pes-

soal e solldariedade politka com o Dr. Arthur Bernarde>i. 
Nem s.fque r o sentinne nto de sinceridade no desproposito se lhes póde 

conceder . 
Opprobio eterno ,para Sergi1)e a alluctnaçã:o desSJes regieneradores tomados 

de appet ites inconfessavei-s. 
A farda m a culada; a ca.rreira, interdita pa ra sempre. 
Ten'ho a .certem de que os m•eus conterraneos não me f<airão a injustiça 

d<' suppor tivesse e u P'l'OV•oc3Jdo a rebellião, tão escanda losam e n te desmoraliza-
da e t ão irrisoriamente a'bor<tada em S1ergipe. 

M11 ito menos a felonia m e en contrara desattento e desprevenido. 
A conscfoncia -não me argue no m!nimo deslize. 
Sou por espirito toler ante -0 continua r ei a sei-o. 
Os que agora se excluíra m do programma de moderação e conciHação que 

trouxe para o Gove rno, o fizeram a motu-pr o1Jrio. 
DeUiS .cont:Lnue a inspirar-me o amor da paz, e m cujo 3Jmbiente cresce ai 

['lqueza e prospera o trOJbalho, e a velair pelo desassombr o dos responsaveis, 
pela estabilirdade das instituições, blindando-lhes de pladda e r·esoluta ene rgia, 
.tão necessaria em momentos critfoo.s como ·o que a tra v essamos, de c ujos emiba.J 
tes sombrios as i1nstituições renascem ·Ciada vee mais inadiaveis e anais llgadas. 

'Aracajú, 18 die '1\.gosto de 1924 - Graoaho Cardoso." 

.SE1SSÃ:O DE 27 DE AGOiS 'I'O 

O Sr. Lopes Gonç.alves (*): - .Sr. Pr.esidente, occupo m a is uma vez a 
tribuna em co•nseque n cia da sediçã.o militar que, ü•ndo explodido em .S . Pau.lo, 
na manhã de .5 de J ·ulho ipa.ssado, d'.ôra repercurtir ,eizn Sergipe, P<i.rá e A:ma" 
zonas . 

.Segund-0 as n-0ticias puiblicai<'las pela fmpren<>a e, mais desenvp1v1mento, 
pblo antf.go orgão conse rvador o J ornal do Oomnieravo, rahiu o uJ rimo reducto 

(*) Não \foi 'l'evis to pelo orador. 
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dos sediciosos, dos criminosos, da,queL~.es que pret<)fül<:iram conlflagar :ot nossa 
querida patria, entorIJecendo a marcha do seu progresso, trazendo, des!huma· 
"lamente. o luto, a or.pih.a.nda.de e a !Viuv·ez aos l'aires honestos ·e oaboll'ia.sos. 
Cahi'll, com a intAJinação do chefe das ;forças legaes no Amazo.nas, a fortaleza 
de Obidos, praça de guerra, m•oderna e fortemente ap,par.elhad::t, q•ue t11ve 
vccasião de visitar em 19'22, r>ercorrendo-a em todos os seus de ta lhes, exa-
minando de .perto a for;rntdavel •constJrucção que alli existe, fortifkação es· 
t.rategica de :p'I'imeira o.rdem, .que, a •bem dizer, ê uma das maia inexpugnaveis 
fortificações que o Brasil possue, embora .longe da fronteira com as 
RepuibJicas limitr-0,p.hes, mas guardando naquella angus·tu:ra, n a.qu elle e.stireito 
de extraordinaria •correnteza, 'á razão de nov;e m:Llihas .por 'hora, o ádito fui 
i10.ssa s rique=s. das nossas florestas· do Amazo.nas. 

Talvez c0<n1 a inttmação d-0 bravo igeneral Menna B~eto suirgi·sse no co, 
,-ação dos ·insuborfünadoo alguma cousa que •evresentasse o symb-01.0 da µatria, 
alguma cousa qu e rep,res entasse á vida dos seus compatricios compr-0mettidos 
e segrega.dos do resto do Brasil durante mais de um mez, sobll'etudo· na capital 
do Ama.zonas. 

Estado soffü·ed-0r, d1gno de melhores dias, ao qual já tive a subida h onra 
de representar nesta Casa durante no"l"e annos, neste momento, Bi <fos se pos-
sivel pe:o es,paço o reflexo dos meu:s sentimentos, as vibra,ções d·a minha a lma 
em favor daquelle povo, pela paz ·e tranquilidade, mais uma vez reconquistadas 
pela.s bravas forças do Exercito e da Marin'ha, sinceramente me julgaria 
muito feliz e a cada um daque11es com<pafa"iotas dMiia UJm amplexo da mais 
mtima a legria e do :pais justifi.cavel cQnten:tamento. 

Mais •uma vez a nação inteira 1não pôde deixar de admirar esse 1vulto pa-
trioti<co, decidido, enfl1gico, e incon:flumdi'Vel, que é o 1sr. Presidente da Re-
P•Uhlica, tomando im,mefüatamente as necessarJas pro·videncias afi:m de que 
o ·Estado do Amazonas fLca.sse li'bertado da anar.c.hia, da per.twrbaçã.o que 
virrha exverimentanq:o, detemninando e.:ffi<:azmente que unddades da MarJ.nha 
ô do ;ipxercito fossem alli, imp.!antar o regimen da .Lei, da ordem constituctonal, 
o rnsp eito ás instituições e ás autorJdad€s const.ituidas. 

Immensa deve ser a alegria daquelle povo sof!fredor, daquelle povo que 
ffipera dos poderes ftJderaes, da naçã-0 inteira a sua redemiPção, a sua copar-
t.iiripação nos dàas de prosperi·dade que o Brasil t em e ainda :ha de atravessar, 
·porq'lle esse cy-010 de sedições miHtares, essa •hora trem€nda de lutas, como 
oue se acham fechaqos de uma vez para semp1:1e e graça.a lá ·energia que des-
envolveu o Chefe qa Nação grandemente auxHiado .pelos elementos mais 
efficient es da sua apnli<niSltração. 

O coração blrasileiro exulta, pois, de satisfação, .por ter á r1,ente dos des-
tinos da Nação o beneine<I'ito Sr. Dr. Arthur Eernarcles, que, no do!O't'OSO 
transe por que acaqa de passar o pai!-,;, não desfaUeceu um só momen to e 
teve sempre ao seu /ado os mais denooodos e patriot.icos a uxiliares. A Nação 
e:x;ulta :tam,bem porq1,1.e sabe que pôde confiar, em emer,gencias dessa natm eza, 
no espirHo conserva;dor e disci[>Hnado das classes arma.das - Exercito e 
Miarinha, auxiliadas c omo tem sido pe}a segunda liruha do .EJxel'cito - as 
forças poJ.idaes de :;t.l•guns Estados para tmp.lantação :do r egímen de ordem, 
sem o qual não ha estabilidade, nã-0 1ha .pxogresso, nãio ha eng<·ande c1me.nto 
para nenhuma Naçã,o n-0 .glo•bo. 

Façamos pois , 1srs. Senadores mai.s uma vez justiça, .rendamos com calor 
as nossas homena gens ao governo federal, re.pTesentado no Ohef<e da Nação, 
que conseguiu rest!!Jbelec:er a paz na nolbre t€rra bra;siJ.eka e para 
que fiquem, como tfn'ho di:to sempre co.nsiginaclos m1. historia do nosso ;iatz 
e nos A.r!lnaes ,........ que são capítulos da nossa :tüstocia - os traços dessa ro 
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ibe1liãie condemnawel, oom ideal e sem º 'bjectivo nobre, e a o mesmo tempo 
ass.ignalaidos os seawiço1s de t,odos aq;i.iel!es que os ipre.s,tararn a favo,r da lega, . 
iidade, ireqwidro q ue frque consta:ndo dos Annaes desta Casa o brHha,nte art1go 
Q.Ue o Jornal do Com{mercio, sob ~ mtulo "Levante Militair", publica hoje 
a respeito dos aicontecirrnentos q ue acabam de se d esemo•1a.r na fortaleza de 
Obidos e que ,são, o epilogo, a poda fechada das sedições m!Uta.res, repre-
sentando langos JJ.O;riJzorntes aibertos á nossa prosperidade e ao nosso progl'esso . 

Era 9 que tinha a dizer . (Mu4to bem; rntUA,to1 bem). 

,Publicação feita ,por ordem da Mesa, em virtude de deliberação do 
Senado. 

PUBLICAÇÃO A QUE, EjM SElU DISOUR,SO, SEl REFElRIU OSR. LOPElS GO N'ÇALVES 

"Levante Militar - A victoria das forças !egaes no Norte - Oom a tomada 
do forle de Obidos póde- se considerar tf'rminado o levante do A.m,azo-
nas - O regosijo da porp1.1,Zação amazonense - riniCt ?'11'0Çifo da Ga-
mara Mwnicipal de Leopoldina ao .Sr. Presidente clrt R epublica - A 
acÇ'ão oo Marinha em s. P<VU!lo e em sergipe __,. A tras!.cicla,çéio aos 
corpos dos militares flwminenses mortos em C'ombate - A ceremonia 
de jwt(J/}rúirnto de fé rBq:J1.1,bZicana - Nos Estadias - Varias no·tas. 

As forças legaes, sob o comrn.ando d:o general João de Deus Menna .Bar-
·reto, acabam de t=ar e occupair o fo'l'.lte de Obidos que os reholdes do Allna -
zona.s havirum guarnecido e que senda de ponto de resistenda para o seu 
c],1m;nio no rfo e no Estado p•roximo. _ 

Desde os meados do rnez passa d:o que parte da guarnição do Amazonas, 
con,·0· r. ,,.du o.• resf\1 ,,istai:., requisitando nav 'e;, for;:ando ce:·•.i11 aclhe~'ies. tinha 
se .rebellado, de accôrd~ com a f1oti1ha do Amazonas . Conta.ndo talvez -com os 
boatos e invencionices dos revoltosos de S. Paulo, t entaram um golpe contra 
Belém ao Pairá, çmde o Goevrnad'or Sou za Caswo '1'acil1I11ente dominára a 
situação. Sabendo da denrota dos insu;r~·ectos do ,general Isoidrnro, os amo-
tinados do Amazonas desisttra·m de seu ataque, d'uigiraim o:"iO 'acdrrna, indo 
concentrar a sua resiste,ncia em Obidos. 

Em Obidos,, as condições topo!l'rai1Jhicas facilitam a defesa, m as o mate-ria! 
do forte, àe ,sua ,gu:amição e da ;füotilha que o cohriia não pe'I11Jlittia qualquer 
luta d'i.recta com a es'qua.d.r:illft:ua que •pairtira conduzindo a ·br igada do general 
'tv!enna Barreto . 

De.pois de tomar IS'antarérn , o .general IM0nna Ba rreto o•rganizau o a taque 
diante de Obidos, intima ndo o :forte a render-.se. 

A g uarnição revoltosa tentou terg iversar, procurou obter um ainni.e,tic!o. 
O general das troa;ias Iegaes não a cceitou nenhuma pr oposta, m ostrando que 
deante de revo>ltosos, soldados discipilinados só podem admittir a rendição in-
condi ciQlnal. 

Vendo que o airmisHcio p•roposto não era acceito, os insur.r,ectos tentaran. 
resistir. O géneral Menna Bar.reto ordenou e ntão q·ue os navio•s da esqua<lri.Jha 
inicias'.lern o brnnbard:ei-o" To'da s as obras de defesa começaram. a desarn;rona,r, 
e os rebeldes deam.te dessa px·e.ssão formidaivel do fo,go das tropas e esquad·r a 
legaes, ;r,enderam-se i'ncondiciona!ment e . 

O.bddos era o 'llJllico po,rto, ,em ·que, com a sua inferiocrid:ade numerica, com 
a sua deficiiencia de armrumento e m·unições, os rebeldes a inda poder.ia,m or-
ganizar ·quailiqu er 'l'esistenola. Tomad~ o !for.te penas trruias do GoV'er.no, p e!< 
Exea.·dto e <pela Marinha que compre'hendern a .sua missão naciona:l e cUll!lpre m 
o seu dever, presa a sua .giuarmição, os reiberdes que estão no Amazonas não 
-poderão offerecer illenhuma cresistencia. 
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A revolta estlá, .portanto, ext1ncta. 
Como os rebeldes de São Paulo, os .insurrectos da Amazonia, cederam, 

foraim vencido.s ,pela força. 
Como os de Sã.o Pau.lo, os amotinaidos da Amazonia, pretenderam subvecler 

a ordem, muda:r o J'.'egirrren, desrespeitar as autoridades constituida'S, com a 
;força, das arma:s que a Nação J.ihes tinha fornecido. Cpmo os :revoltosos de 
Sã.o Pamlo, os da Aimazonia foram tambem s ubmettidos, vencidos, doobara-
tados :pela fmça, ;pela im!Posiçã,o da v:ontade das tropas honestas e .bravas e do 
Govern o destemido e forte. 

Não temos, portrunto, srinão motivos de :regpsijo por mais essa ·victoria da 
lei, da R ep.ub!i.ca, da e.strubilidade .govername ntal, do bom ·senso e a da iho-
nesti1fü1,de e do Gover!llo que nesse mo·mento e ncairnou a ded'esa das inst itui· 
ções e das boas no·r mas administrativas. 

Os reV'Oltosos quizeram, ·como em Sã.o PauUo, sem aJttender aos verdade!vo& 
sentimentos do po1vo, lhe impôr iPela fOi!ça um govierno qi\lie repugnaria á 
Nação. Pela força, que pretende:raJm ·vüsar -contra .o ].)Ovo, ;ferarn vencidos, 
dominad.os, dispereos e pr-esos. 

A lição da Amazo!llia , -0mno a d:e •São Paulo .e de 1Ser1gipe, é de •g.rande si-
gnift1cação. O Exercito, a .ATirna<ila, as .nutras :co.r.poraç.ões, o povo, as fat·çiu; 
JmprovisadM, condemnaram com vehemencia os motins, e todos marchairam 
calmarrnente prura s·Ulff.ocail•-os quando se tornou 1neoessario . . 

Os revoltosos do Ama21onas ·aicaibaraan desapointaJdo.s e aibaJndonados como 
os de ·São Pau.lo e S!e!fgipe . 

O Exerdto e a ~.inha conservaim a füsci;plina •que é a sua razão de 
ser, a sua f-Orça, e asr j.m ·OS fomentadores de ·pe·quenOS motins se sentem Jogo 
isoiados e comb atidos,. não e ncontraJndJo o apofo de ninguem . 

Os a'Udaici.osos, -01,i ex;ploradores, espertalhões·, e aventureiros que plane-
ja,ram e :levairam ávante ·revolta desse .genero, contaVMn co.m imaginarias 
adhesões,. para irem itté o. fim de seus ·projectos sinistros. Felizmente, deantei 
da repullsa geral, tod\l-s essas te1Jlta1íivas d'al•harMn. 

A Repu,bUca, as 'instituições, o Go<\'erno F ederal, o Exercito e a Marinha, 
no .seu conju,ncto, est~o muito a ci.nla dos golpes dessa natu.rem . O ·paiz entra 
em uma 1Jlhase de or1pnização, ·e aJSS<i.m os motins não t eem mais :razão de ser, 
são explosões :retar<iljl.tarias sem fWJ..cl3.JIDento e sem e·x.pamsão, q111e não se 
a1astram nem se infiltraJID nas classes araruadas renoV'adM <p·ela cultura nova. · 
pela fü11ci'Plina conscif'Ilte e a i Uva, po:r uma offi:cialida de .in s truída, 1com .g;rande 1 

zelo iprofissional e IP fiSla comsc.ripção saneador.a. 
A tomada de Obidos tem, assim, a si.g'llificação da attitude inqu.ebrantavel 

das clas.s·es que são a, nossa s up:rem a .garantia e a prova de que a r ebeHião na 
Amazonia está e:x'tincta, sendo a libertaçã,o de Mlanáos uma conseque ncia. a uto-
matica •do feito que .p.oj·e notlcdaJmos . ' 

Podemos, ·portaff~O, ter org'lll!ho na nossa gente e na nossa or•gaJnização 
.social e militar . .Si tive<mos alguns que se .rebellai·am .sem op;portUJniaaide e 
s-em ideal, sem •CO·r:re\51Porrderncia com ·-0s sentimentos .g·eraes do paiz., todos os 1 

outros 1b:rasi1eLros se mobtlizaram, .eaJda, qual MntJro de sua actdvi'<lade, paira 
suffocar 9s motins .suhversivos ·e perf.gosos. 

Tooo o mal, que esses :movimentos ·acaso pudessem ter, ifoi p:revis to, pre-
venido e afastado eiq ·:tearup·o . 

A ·situação· !llO :proprio iEstado do Amazonas serâ. em !breve !llOJ'.'ma.lizaA3a 
co.mtPJetamente 9omo a de .São Paulo . 

Os máos elementos ·que andaram querendo pertu;r;bar o paiz, no ~ui, e em 
aJ.guns pontos do norte, estão linte1r amentJ:e subjugad·OS. A ordem e as auto-



ridades foram restabelecidas por toda a parte; e, assim, depois dessa crise, 
lamentando que houvesse desalmados capazes de provocai-a, tiv·emos o gni1nde 
consolo de verifka:r o que ·ha de fo;rte na nossa orgaruzação, o fulildo de, leal· 
dade de nossa gente .o devotamento pat riotico das 'classes armadas. 

O Sr. Presidente da !Republica esteve sempre, sereno e energico, na. altU1·~ 
de sua ntlssã0<, 111este per.iod0< .de crise, e, agora, que. lfo1 vencido dominado e 
sub}ugado o ultimo t·educto dos fo1surrectos, dE;1veano.-nos congratular com 
S. ®x. e eom a Nação f)e1o termo f eUz dessa ~ucta, em que, pa:ra. lhorura noss::. 
ru> institu.ições, a patria, a a utoridade presi'dencia) sahiram mais robus tecJdai; 
e ;respeitadas". · 

SIDSSÃO DE 5 DE SETEMBIRO 

O Sr. An1t<mio Moniz: - S1·. !Presidente, o Diario Ot!icial de hantem 
pubJiicou o decreto cl!o Sr. · '.Plresidente da Republica, 1prnrogando. até 31 de 
Dezembro do -cnrirente anno, o estado de sitio para a capital Federal e ;para 
os Estados do Rio de J aneiro, IS. Paiulo, IMattó Grosso, Sergipe, Para. Ama .. 
l/lC>nas e Bahia. 

Não é intenção min'ha discutir as mu!tlpías questões constituci.cma es qu" 
Q referido decreto levanta . .A!penas, 1p0i!' obediEmcJa ã mmha consciencia, ven·hO 
deixar consignado nos nosso.s Annaes a minha obscura opinião (não apoiados) 
sobre esses asS111mu;itos, .::!o•mo reprresentante de um do,; E ·stadoo mais lmD01r·-
tantes da :Federação Bra;siJ.eira e ique actualmente tão ·flagellado tem sido na 
sua autonomia como na.<> suas .gloriosas tradições, que constituem uma dias 
mafores riquezas do patirimonio nacional, 

1Sou, Sr. P r·eside·nte, em principio, contrario ao estado de sitio. Se, ie-
gislador constituinte, jamais contribuiria com o m.eu voto para y_ue est~. in"-
tituição figurasse ·entre as nórmas constitucionaes. Reputo o estado de 
sitio uma institução anachronica, um resto de bartaria que não se com-
patibHiza com a evolução. mO'l'iJ.l e· intellectual attin:gidia. pela :humanidade. 

Assim pensando, IS r. Presidente não estou isolado . Estou com o direito 
moder no. Poderia em a poio desta mane!.ra de sentir cttar ·um;i, imme nsidade 
-0e escriptores nacionaes e estirangeiros. IDntretanto, não o fairei, limitar.do-me 
apenas, como j á d1sse a deixar comrignaido nos Annaes do Se.na.ao o meu p•ro-
test o sincero contra o acto, do mustre Sr. P residente da Republica, decretando 
aquella medida e por um prazo .superior ·áquelle que o Poder L egisla t ivo j.uJ.gou 
conven1ente para debel.Jair o mo.v1mento revoluciorutr·io quando em etlllervee-
cencia. 

O deoreto do Sr. Presidente da RepubQfoa a que acaibo de alludir é in-
constitucional so.b varios pontos de vd'Sta. 

P.rimeirameillte porque estalbe1ece um estado de ;sitio sem o,bedecer ás ·con-
ãições ,pres'criptas pe1a nossa lei !fU!Ildamental para a sua decretação . Como 
sabe V. E ,x., o l!J:gislador consUtuinte, oonsignando na nossa Constitwição 
fSSfl imstituto que, na ·o,pimdã,o de Lastanrla, é inteiramen te incompl.ti'Vel com a 
den;oc;racia, ·estaibuiu as cond~ções em q ue p meSJIDo póde ser !lecrat.ado. Não 
deixou ao criterio <lo poder publico, nem do Legislativo, nem do Executivo. 
Não o Lncluiu entre as attrfüuições disoric:lonarias de um ou de outro. 

Paira que .o .sitio .seja decreta do ,são '!lecessarias duas condições: a invasão 
ele forças estirwngeiras ou a 1grave commoção dntesU.na. Essa& me;;mas con-
dições, Sx-. Pres idente , que determinam a decretação, são as que justificam 
a prorogação. 
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l()ra , é o proprlo .Governo quem, ein •varios documentos de cara cter off1cla1, 
ln.rgannente d!lvu1gados .pela imprensa, af!finna Q:ue o mov!.m ento rnvolu-
cionario •que ilirompeu em São P:aulo e em vardo.s Estado·s do Norte da Re-
publica j á se acha .completamente jugulado, estando a paz restabelecida . Por 
<!onsequencia, é o Sir . P~·eslld·ente da ·Republica, 1são os seus auxiliares de 1m-
mediata .conif'iança, que mostram não h aver motivo aJ:gum paira que permaneça 
o paiz sob a situação asp.hyxiante d'O estado de sitio. 

Poder-se-ha dizer, porém, Sr. Presidente, que a medida se torna necessaria, 
[)ara a aipuração de .resiponsa,biUdades ! 

Não 1ha nada maJis absllir'ào do q ue se decreta r o s itio, situação em ·que 
~uspensas fi•oam vaJrias das .gairaintias dos cidadfüos, para. se apurar responsa-
ibi'licl:ades. ·si ha •um momento idJa vida dos povos em que essas r esponsabili-
dades mã o po·dem ser a:puradas, é justamente aqu elle e m que ell es se acham 
sob a pressão do estwo '<ie .sitio. Ne&se momento não ha a. precisa 1liber.dade, 
iilem para aqu .enes q•ue servem de testemunhas, nem para oe a dvogados, '•mm 
riara os p<l'opr1os· jwizes. 

O sitio, como V. :Ex . ·sabe, .Sr. Preside nte, deprime o incli viüuo, alarma 
o esph·ito .publ.i.co, 1temoriza a sociedaide. De f.oTma qu~ não é em tal occa.Sião 
11·ue se 1põde com justiça e dnsenção !li;:>·Ur'1r ,,·;·iminali·J. aide~ 

A proposito lerei o q u e não 'ha muito proferiu da tribuna do S'enad'o o 
eminente s~·. Acio.lpiho Gordo, -cuja competencia e·m assUJmpto de !Direito •Cons-
titucion al todos nõs Tecm'l!heomnos . 

•.rerminado o es~·o de sitio em 1914 e .sendo solicitada a sua prorogacão 
s. Ex. assim se exterr>nou: 

"Oessararp, conseguintemente, os motivos que de t 01.miinararn o 
estado de s!tip e, sendo principio element ar de Direito Constitu cio·nal. 
que a faiculdade ex•cepcio.nal oonf·erida a •um ·poder publico deve cessar 
mo dia em qt:te cessam as ·causas ·que lhe deram existencia, o Presi-
dente da Re.publilca dev·e suspender o sitio" . 

Por co·nsequencla, S•r . Prestdente, n a opinião de uin dos nos.sos mais 
mais eminentes constitucionalistas, o P residente •da Repub1ica, ·em vtz do 
pro1-ogar o estado de s itio, o •CJ:ue devia faoor, desde que a'ffü.rma que a ,paz se 
acha Q'estau.rada, era su1S1Pendel-o. · 

A out'!'a J.nconsti~ucionaliilade de que se Teveste o decreto, a qu,~ estoa 
m·e •refer indo, é a <la .çompetencia . Como sabe V . Ex. pela nossa Constituição, 
~ómente 9 Poder Legislativo, estamdo reu.n~do, pôde decretar o sitio. O Poder 
Executivo s6 te.m esta attr~bui·ção no 1nteim·egno parlamentar. Portanto, é 
absolu ta;mente inconstitucional, é indisou.tive1mente inconstitucional, a delega-
c;;ão do Congresso Nll>Cional a o Pode.r Executivo . Nestas condições o decrete 
do i.lluske Sr . Prestdent e da 1Repu]:)lica, a inda quamdo estivessemo,s sob a 
u.cção de uma comrnoc;;ão intestina, se resentir ia do vi•cio de inconstitucionali-
dade . .S6 o PodeT Legislativo é que 1podla decretar a prorogação. Si, termina-
do <J prazo para o qlja'1 foi estabelecido o sitio, o P:residente da R epubJdca en-
te'!ldesse necessaria a s u a cont inuação, o que d everia t er feito era dilrig·ir-se ao 
Poder L egislativo e manifestar-lhe os seus é:,esefos. Aliás, foi isto que fez 
o Sr . . E 'pitacio Pessôa quando no Governo da Republi.ca . A S. Ex. t ambem 
fo i ·concedida a delegação . O illusb:e ex-Presidente da Rermblica, porém, 
achou mais consentapeo com os princípios de fü.reito e com a boa Ta.zão, i·r ao 
Pa11lamento e entregaT-lhe a solução do caso . Não quiz tomar a responsa-
bilida de de tão •gra;vEI tPreced ente, que j·amais recommendaria a admimS'tração 
do quem q·u~· que o 1pra ticasse . . .AJérn 'disso, Sr. Presidente, occoI"!'e uma cil'-
curnstamcia que não rp6de pa;ssat' desaPerce.bida., no decreto a que estou me 
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referindo. E' exacto 'que em S. Pau1o e nos outros Estados houve movimento 
revoluci001Jar io . Mas na Bahiia isso nã;o se deu. Alli a ordem !Pl.lbllica não sof-
freu alteração a1g.uma. .Não saff,reu IJOr occasião em que o movimento se 
manifestou nas citadas unidades da ReIJ,ublica, ;nem em nenhuma outra época. 
A Bahia está em completa paz . Não ha, pois, 'jus tificativa a lguma, -n em 
para a decretação do sitio, e muito menos atnda para a s ·ua prarogação. Não 
se põde m .esmo a<llnittir como causa do sitio na Bruhia o 'receie> d e uma ,per-
turbação da o.r.dem. Para q .u,e haja esse ,receio é misté;r que existisS€J11 fados 
que o !façam susp.eitar. Na Ba'hia o que houve, foi untiJcamente (a.e V. Ex. 
ine !Pennitti'sse e u usaria da expr.essão P·l'D!P1ria) o que houve fo i 'UJnicamente 
excesso de med'o cidadão que se acha na detenção do Governo daquella uni-
dade da 1Federação. O Sr. Gões Calmo:n atemorisou.,,o;e c om o fac to de ter 
i;ido pertu I'bada a ordem ·em alguns Estados da R epub1Uca, e, como ...-ulgar-
mente se diz, vendo as barbas do vi,siruho arder, poz as suas de molho . Como 
sabe V . Ex. , 1Sr . P.restdente, como sabe fodo o p aiz, o estado de sitio só 
foi decretado paira a Bahia por sollicitação de S. Ex. Qu€>m primeirament<l 
isso disse, !foi um dos ongãos de maioi· circulação da imprensa da caIJital IJa-
biana, A Tatrde, jo;rnail de que é pro·pll"iietario e .:Urecto1· o Sr . De putado Si-
mões Fi1ho, inrteiramente insuspeito iá situação, o qual n oticiando a decrntação 
alli do estado de sitio., e affiir:mando que a unica ainormalidade que se notava 
na '.Bahia, n ruqu€1le momento, era exactam.ente o estabelecimento daqueJ;a 
medida, aicc.rescentou que essa decretação não partiu espontaneamente d'o Go-
verno da íReIJUb'lica, mas surgiu por deferirnerito. 

Por consequencia, si aibsurda é a p .rorogação do esta.ido de sitio _pa.ra. a 
Capital da iRepublica, para S.. iPaulo, Rio de Janeiro, Matto Grosso, Pará, Ser-
gipe e Amazonas, muito mais ruimda o lê para a Bahia. 

Nos o u<tros Estados houve deposições e t entativais de dep-0sições dos 
respectivos governado1·es. N a Baihia nada dis so se deu . Nen,hum movimento 
de ordem po,prurur ou militar aJili .se m a nifestou. Apenas o Sr. G<>es Calllilon 
apavorou-se e aterra.ido não vacilou pelo facto d e ·contar com as ,sympatihiias 
do Se. Presidente da Rep.ubilica e ter como .Milüstr9 de ,g . Ex. um seu irmão, 
de colloca r a Bahia em tão <l!olorosa sit'UJação. 

A Baihia ,que atravessou varias períodos difficeis da .nossa historia, sem 
que jamais tiivesse necessidade, para mam.ter á ordem, de ver suspensa a ga-
ra.ntia de seu s fil.hos, a B a:hia q'U e, por occasião da ohamada g'ller ra de Ca-
nudos, que impressionou a todo o paiz, ·Conseguiu jugular a sangrenta Juta. 
sem reco,rr€r ao estado de ·sitio, aictua J.mente, quando <reina a paz, no seu 
territo r io, 1vê-se na -00.Iltingencia de, durante longos niezes, viver sob a acção 
compressora, de'jJlrimente e aõl;Phy:x!ia nte do esta.ido de sitio. 

Poder-se-a1<l. alleg~ que o sitio !foi decretado paira o meu E s tado, em 
Yirtude de se ac1har elle nas proximidaides do •Esta.ido de 'Sergipe . Ainda esta 
:azão não tem :f1undamento po11quanto com Sengipe limita-se o !Estado d< 
Alagoas e seu illustre gO'Vernador não julgou conveniente imIJetrar do Go-
verno da Republica, a decretação de tão ferrenha medida, IJara manter a 
ordem publica e conservar- se no exercício do· seu cargo. 

Sr. Presidiante, tem-se invoca.ido U:ltimamente os precedentes do Imperio, 
pa,ra justificair-,se os ados de prepotencia 'que veem sendo praticados. A 
toda hora se cita a acção do Regente Feijó. Entretanto, não ha nada mais 
cils$emel,hante do que o 1modo de agi'r de Feijõ e o daquelle.e que o querem 
'.mitar . 

IEffectirvamente, F eijó governou o pa iz em um momento anormai, eli. 
uma época em que a ordem r,mblica periclitou muito seriamente. Mas, Feijó 
conseguiu o preciso prestig.io paira debella·r a anarchia, porque se .:ollocou 
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a.entro da lei. Feijó fir mou a ordem, estribado sempre na lei. A proposit:,, 
lerei o que a r espeito da acção desse grande estadista diss e Joaquim Na,buco: 

"Um paéI.re tem a coragem de li:cenoi·ar o Exercito que fi:i;era .... 
revolução, depois de o !bater nos seus reductos e de o sitiar nos seus 
quar teis, i·sto sem aippeHar paira o estrangeiro, 8€-m bastli1has, serr1 
espionagem, sem pôr a .sodedade inteira inOO<Inm<Un1cavel, appellando 
![lani. ·O .civ.tsmo e não 'Para uma ordem de >pa.ixões ·que tornam todo 
.gov·erno i:m1Jossivel" . 

Por consequencia, como ·vê V . . Ex., Sr. President e, Feijó, conseguiu 
.resta'belecer a orde;m, fiitvnar no Brasil o prüicipi0 da autoridooe, escudando~~~ 
sem,pre na lei. E quando verificou que não era :possivel manter-se nessa atti-
tude, que fez o .g.rande hra~J.leiiro? De·ixou o posto que •vd.nha honrando. 

A propo·sito desse facto memoravel, tem!bra OJ.iveira. Viam1:a, em um doa 
seus esple,ndidos livros ·que íF!eijó poderia, seguindo o exemplo· de Pedro l , 
à.issolver o parlamento, entretanto não aippellou para esse recurso: "deteve-v 
nessa extremtd'aide a sua be1la inte.gridade civ:ica de ·consi.stencia e pureza dia· 
manttnas. O seu profundo senso .legal e o respeito ao seu jurllJ!llento dB fidell-
dade á Constituição e ao paiz" . 

Nestas condições, não é com fe'licidade qu\3 se invoca o exemplo d'e Feijó . 
O grande estadista paulista pro.cedeu naqueHe mome.nto dAfficil úa nossr. 
nacionalidade d'e modo muito diverso daquelle por que est1L0 procedendo o~ 
s·eus pseudos imitadores . 

.Sr. Presidente, paira que a ordem P<UbJi.ca se e>stabeleça no paiz não é ne · 
ces·sario ·que se pertmxbe a ordem juT.idica. Podemos, pe·rfeltaimeJlte, VQltar a 
normaltdadE! da nossa vida constitucional, sem o uso de medidas .extrema;; 
sem fazermos uma pqliUca de odios e de apaixonamentos que nada ecli:fícam 
~ que aJpe<D!as contriibuirãio .para augmentar o esta&o precario, o estado angus-
ti'oso em que se aoha p nosse paiz. · 

.Foi, Sr. !Presidell',te, ipara deixar consi•gnado nos nossos Annaes " m 1eiu 
'];>rotesto, .contra a prprogação do estaido de sitio que, longe de prestigiar o 
Governo, v·em enfra,qµec'el-o, que eu pedi a palaV'ra. 



1924 

Ptrotroga~ão do estado de sitio 



.. 



.. . 

CAMARA DOS DEPUTADOS 

S.ESSÃO D'E 22 DE SE,TJDMBRO DE 1924 

EJXPElDIENTEJ 

OffiCio.: 
Do Miinisterio da Justiça e Negoci.os Interiores, de 20 do corrente, en-

viando a .seguinte 

MENSAGEM 

Srs. mem'bros do Congresso Nacional - Permanecendo os motivos que-
levaram 'D Congr.ess0 Nacional a estaõeiecer o estado de sitio e a autorizar 
" Go:verno a prorogal-o, nos termos do dec·refo n . 4. 836, de 5 de Juliho ulti-
mo, entendi do metl dever, usando da autorização conferida, prorogar a:quel-
'la medida extraordinaria a,tê 31 de Dezembro deste anno e eostendeJ-a a ou-
tros pontos do territorio nacional onde existiam e pea-manecem os focos de· 
rebeldia. 

Assim se fez pelos decretos ns. 16. 526 A, de 14 de Julho; 16 . 535, de 27 
de Julho; 16.563, de 26 de Agosto; 16.579, de 3 de Setembro e 16.602, de 17 da 
Setembro deste anno. 

O Governo .Sente que essa pro.videncia é indispensav.el para a seguranci.. 
do regimen, com a prevenção e repreooão dos movimentos rrevoltos e atten-
tados e<mheddos e 1'eva o seu acto a vosso alto conhecimento. 

Rio de Janeko, 20 de Setembro de 1924, 103° da Indepenãencla e 36° aa. 
Republica. - Arthur Bernaraes . - A' Commissão de Constltuiçãa e Justiça. 

O Sr. Presidente: - Acha-se so'bre. a mesa o seguinte 

Rll'QUERIMENTO DE URCll!lNCIA 

Requeiro urgencia para a immediata discussão e votacã0 do projecto· 
n. 145, de 1924. 

Sala das sessões, 22 de Stembro de 1924. - A. Oarlos. 
Approvado. 
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O Sr. Az·evedo Lima (pela ordem) requer a v·eriflcaçã0 da v.otaçifo . 
Procedendo-se á -verificação da votaçãio, reconhece-se terem votado a far 

,vor 123 Srs. Deputados e contrã 4; tota1 127. 

O Sr. Presidente: - O requerimento de urgencia foi approvaao. 
Em consequencia do voto da Camara, vou submetter á immedlata d!S· 

-cussão unica 'º projecto n. 145, de 1924, que vae ser lido. 

O Sr. Heitor âe Souza (1° Secretario) procede á leitura do seguinte 

PROJECTO 

N. 145 - 1924 

Approva os àecreto·s qiie prorogaram e estenàeram a diversos 1J.ontos do t er-
ritorio nacional o estado àe sitio 

(!.Justiça, 95, de 1924) 

o Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico - Ficam approvados os decretos ns. 16. 526 A, é!e 14 de 
Julho; 16.535, de 27 de Julho; 16.536, de 26 de Agosto; 16.579, de 3 de Se-
tembro e 16. 602, de 17 de Setembro, todos do corre1tte anno, que prorogaram 
" est'3ndere,m a diversos pontos d 0 territorio nacional, atê 31 de IJezernbr<> 

.vroximo vindouro, o e~tado de sitio; re-vogadas as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 2fl de Setembro de 1924. - Antonio Owrlo.s. - Jo(J,o San• 

?os. - José Bonifacio , - Flrancisco .0<11mpoB. - Daniel de MeUo. - A.nn!bai 
.fJ. Toledo. - Raul M'achaào . - Manoel Villaboim . 

O Sr. Presidente: - Está em discussão unica. o artigo unico do proJecto 
-n . 145, de 1924. 

O Sr. João Santos: e•) - Sr. Presidente, o meu estado de saude nãG 
·me permittia o accessp hoje á tribuna. Senti, entretanto·, que não era licito 
furtar-me á incumbericia honrosa que me foi commetttida e tomei o com-
promisso de fala;r defepdendo 0 pro'.ecto .que approva o decreto executivo pro--
rogando o estado de sjtio. 

·Suppunha, Sr. Priesidente, que o meu . trabalho seria. maiõr do que effe-
ctivamente será, por4t1anto todos nós vimos ique o illustre Deputado pelo Dla-
trl.cto Federal, longe de apreciar, juridicamente, o . projecto ora em debate, 
desvairou-se ... 

O SR. ANTQNto CA,RLos: - Desvaitou-se ê o termo. 
O Sa. JoÃo· SANTo\S : .--- ... atacando de preferencia a pessoa do bonre.do 

elr. Presidente da Reriu'blica e restringindo a sua accusação â. supposta inter~ 
ferenc!a de S. Ex. no;; actos de recO'llhecimento de pe>deres desta Camara e d& 
uutra. 

•Sr. Presidente, d~ntre os argumentos apresentados .pelo illustre Depu-
tado, para. comprovar 0 seu intuitof de accusação ao Sr. Presidente da Repu-

'blica, quera deter-me apenas sob~e tres pontos. 
Em primeiro Jogar, S . Ex. quiz fazer uma resen.ha da apure.çlto de pode-

res em todos os Elstados da Republica, tendo então a infelicidade de se referir 

(*) Não foi revl~to peio orail·Or. Antes fala o Sr. A.zevec:to Lima, culG 
<discurso não foi publjcad6 no Dia,rio do Oongresso. 
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ao Rio Grande do Sui, Districto Federal e Bahia, que represento nesta Casa 
!Ílumlldemente . •(Não apoiaélos). 

Antes de tudo, o meu Estad0 querido. Nãq podia deiX<il.r de apanhar a 
rnva e acceitar o desafio do nobre Deputad0 e, então, não preciso mais do 
t1ue mvocar a memoria dos meus illustres collegas e até do Palz, para. o facto 
.seguinte, •que revela :que nós, eu, e meus companheilros de chapa, pleiteando 
" a lta confiança do eleito·rado bahiano, a coniquistamos inteira e que o Con-
gresso nenhum favor nos fez reconhecendo-nos integralmente. 

Quero r ·eferir-me, Sr. Presidente, á circumstancia do nosso illustre adver-
~ano, ex-governador do Estado, confessar-se "uno, solus et totus" deante. 
de seus amigos, deante de seus part!darios de.ante da po.pulação eleitoral ·da. 
eapttal do Estado da Bahia. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Mas o Sr. Cordeiro de Miranda veiu eleI-
to e t11plomado e não está aqui. 

O SR. ArnuQUE'RQUE LIBORIO: - Provei que o Sr. Cordeiro de Miranda não 
rol eleito. 

O SR. JoÃo SAN'l'OS: - Não ser ia possivel o Sr. Cord·eiro d.e Miranda ter 
o prestigio pessoal. . . 

o SR. ADOLPHO '.BERGAMINI: ~ o Sr. Seabra Filho velu eleito e diplomado 
e tambem não est·á aqui. 

O SR . JoÃo SANTos: - Si o Sr. Sea'l1ra, homem politico, encanecldo de 
13erviços prestados á Nação, hcimem :que, pela segunda vez, representava <> 
seu Estado na alta governação, nfio poude, absolutamente, conciliar os seu s, 
-amigos, não :voude mantel-os em disciplina, não era possível que o Sr. Oor -
d~!ro de Miranda conseguisse este prestigio que falhou c·ompietamente ao 
chefe do seu partido . 

O SR . SIMÕES FILHO: - Mesmo porque o i>r. Seabra nunca teve partido 
~m!to o Thesouro e a Policia . 

O SR. JoÃ-0 SANTOS: - Por c-owsequencia, é injusta a. apreciação do no-
bre Deputado, quando diz. que varias Deputados pela Bahia foram eleitos p elai 
cnndescendencia official, atêm ôo que é preciso attender qne os illustres Depu· 
taaos que compõem a granae mator:le. aa Camara jámais se prestariam i. 

i>ancciona.r actos que não rossem con:J'.orme tt. sua consc~ncia, e n!to é poss!· 
vel apreciar si tal ou .qual cidadão fosse eleito, quando era neces~arlo entrar 
na analyse das actas, verificar si ellas eram verdadeiras, maximé no alto ser-
tão, onde facilmente iSe falsificam firmas, .onde facilmente se falsificam acta11 
para apparenta;r uma sltuaçã.o verdadeira, não sendo, entretanto, tal. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Assisti OS debates na Commissão, quando 
-se tratava do reconhecimento dos Srs. Cordeiro de Mir.anda e Se..'tbra .runi-or 
.que, embora eleitos e diploma<ros, tiveram O·S seus diploma<! sacrificados. 

O SR. JoÃo SANTOS: - R e lativamente ao Rio Grande do Sul, seria uma 
Jn1ustlça considerar os Deputados opposicton>stas rlo-grandenses como f·av<t-
recldos, proteg!d·os e afilhaaos do ~r. Preslclente da Republica. 

' O •SR. AZEVEDO LIMA: - Fe.vore cidos no reconhecimento. 
O SR. WENCESLÁo EscoBAR: - !Si não houvesse a garantia do Governo F'e-

dera!t, nenhum de nõs estaria aqui . 
O ,Sn . AzE:VEDo .LIMA: - O no.bre Deputado confirma, 
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Garantia nas eleições. 
O SH. AzEVEDO LIMA: - No reconhecimento tambem. A eleição nada vau~. 

El' mera ficçã o democratlcil.. 
O SR . JoÃo SANTOS: - Com relação ao 1Districto Federal, seria injusto, 

;Sr. P r.esidente, nega.r as homenagens que de.vemos ã sua illustre representa-
ção; seria injusto negar que ·o Distrlcto F ederal tem um eleitorado indepen-
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dente e digno, e nem seria comprehens!vel que na caipital da Republica o 
eleitorado fosse composto de individuas sem a consciencia civlca dois seuir 
deveres. 

O SR. VICENTE PIRAGIBE: - Multo bem. V. Ex. esta. respondendo bil'ilhan-
temen te ao Sr. J oruquim de Salles. 

O SR. JoÃo SANTOS: - Quero, de pre>posHo, prestar homenagens a vv. 
EEx. po!'que não é meu intuito... · 

O SR. AZEVEDO LIMA: - A nós, não. V. Ex. presta-a a 0 eleitorado, 
O SR. JoÃo SANTOS: - PerdOe.-me V. Ex . E stou fallando a um co!lega 

1ntell!gente. Quando me refiro aos representates do Districto Federal, quero, 
tambem, rende r homenagens â. populaça~. 

O SR. AzEVEDo LIMA: - Que nós, nem ou mal representamos. 
O SR. NICANOR NASCIMENTO: - Nl!.o apoiado. R epresentamos muito bem. 
o .SR. JoÃ.o SANTOS: - Reconheço que representam nem. Lamento apo·· 

nruo que V. Ex., (airtgtndo-se ao /:ir. Azevedo Lilrna) em um momento ae 
enthusi.asmo po-r suas idéas opposk!onlstas, tivesse negaao o respei to que 
de-vemos a 0 Chefe do ·Estado. (Apoia.aos). 

V. Ex. é um professor, é UI_ll educador, um pae de familia, um cidad!tt> 
e sabe perfeitamente - e faço jus tiça aos seus sentimentos civicos - qu" 
devemos .o respe·lto I'·eci}Jroco e e m tqdos -os paizes clvillzados, em todos os 
paizes cultos. 

O SR. AzEVEDo LIMA: - E' uma ren.cção que não p osso conter, deante da 
tmormidade dos ·delictos. 

O l3n. Jo.Ao 8ANTp::i. ·-- O Onere aa Nação merece o devido. respeito de 
todos os seus concidaydãos. 

O SR. AzEVEDo Ll,MA: - Para servir 'bem ao meu P aiz, preciso até exa-
cernar a m1nn·a r.eac~o. 

o SR. NELSON SE,'1NA: - E' uma o'l:ira impa triotlca . 
:O SR. JoÃo SANTqs: - O m eu n~bre co.llega referiu-se, não só .ao Chet" 

da Nação, como aos 9eus collegas, em formos que, certamente, com a calma 
. precisa não ratificari;;i.. 

o SR. LINDoLPHo PEJSSÕA: - Ape>iado. 
o SR. FRANCISCO ]fEIXOTO: - Mandará a té riscar. 
O ·SR. JoÃo SANTOS: - Senhores: a respeito do projecto approvando 0 :1 

actos do Sr. <Preslden·~e da Republica, e que proroga o sitio S. Ex . nada dis-
se. !E eu me regosije> ·Com isto, até por.que vejo na omissão do illustre Depu-
tado pelo District0 F e de ral, um a:cto de perfe ita co'herencia. 

O SR. NICANoR N,~scrMEJNTO: - Dá Ji.cen ça para um aparte? No que dlz 
respeito ao sitio, o nobre Deputado pelo Districfu Federal justificou comple-
tamente a sua necessJdad·e. 

O SR. AzEJVEDo LI;MA: - Do sitio legal. 
O SR. JoÃ.o SANTÇJ~ ; - Não posso, Sr. PJ'esidente, elevar a mirnha voz, 

mas sou obrigado a fi,tzel-o. 
Vi na omissão do nobre D epwtado, repito, um acto. de· perfeita -cohe-

rencia. quando IS. íE~. deixou :passar em silencio e, (parece-me, com o seu 
voto, o ·Siirtio que, pr·imitivrumen<f:e, a:pprovamos. com a delegação de •ser elle 

1prorogado. 

O •SR. AfillvEJDo LIMA: - Foi votado ás pressws e e u não eSltava presente. 
O .SR. JoÃo DOS jpANTOs: - I sto não justifica. V. !E·X. t-em tanta faoi-

llidade em ;fallar .. .• 
() 8R. AaimvEDa :i;,rMA: - Fui verdadeiramente surp!l'e:hendido; quando 

cheguei, já estava voj:ado. 
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o :SR. JoÃo Dos .SANTOS: - Já houve ,occa.sião do Br. Deputado Adolpho 
Bergamini rpro,testar contra a unanimidade e este r>rote&to, certamenite, não 
pa1,tiu de V. E x. 

O SR. A?;EVEDO LIMA: - Nesse mesm'D d ia, fa•llei no expedien:te e o meu 
discurso, até .hdje, não logrou publicação. 

10 SR. AnoLPHO BJURGAMINI: - O º 'rado,r vae justifiOO!r a necessidade do 
estado de sitio na Ba;hia . 

O .SR. Jo.Ão Dos SANTOS: - A Bahia não precisa do sitio, si.não po·r caursa, 
dos ac-0ntecimen:tos de Sergipe . 

rO Sll. AZEVEDo LIMA : - ·E' interessante ; o .baru1'ho é em :Sergipe e o 
si1io é decretado para o E s tado da 33alhia. 

O rSR. J oÃo Dos SANTOS : - E' !Preciso a.ttender ao seg'Uinte: o sitio, ao 
que parece, est'á esitendJ.do tambem a 'Sergipe, 

O r8R . .AzElVEDo J..IMA: - Mas niio precisava na !Bahia. 
O SR. •SIMÕEJS FILH-O·: - Neste par.ticu~ar. esto,u ·de a;ccõrdo com o apar-

fista : não 'ha necessidade de ·estado de sitio para a Bahia. 
O .SR . JoÃo DOIS .SaNTos: - V. Ex . sabe que o·s reiv-0lucionari-0s de Ser-

ghpe procuravam de pre.Lererrcia os s.ertlões da '.BaJhiru, pelas difficuldades 
que teria a rpo.!icia l]}ara os alcançar. 

O :SR. A21El\'EIDO LIMA: - O Gavern0 teria decretado o sitio a;té a provin-
cla cisplatina, si ella não, se tivesse desligado. 

O ·SR. Jo~o DOS !SANTOS: - Quamd'o votamos o estado de siltio, estaivarrrws 
na imminencia de enoorrar as nossas .sessões no PI'azo legal, de quatro 
mezes, 'justo era, :PO·is, que dessemos ao Executivo a fac•Ulda.de que •lhe demos 
de l!}rorogar o sitio no caso de ser elle noecessarfo , 

V . Ex. sabe ainda que o- nobre De:Pu tado censurou o senhor Presi-
dente da Republica pela faJta de p,u!blici.dade do decreto do si.tto, para certas 
zonas, mas a verdad·e é que nessas zonas, para onde O· sitio foi decretado, 
se fez a p ublicidade desse acto governa.mental. Mas, quando isso não se fi-
zesi;e, é de Jamentar que o nobre Deputado que vem argu ir a autoridade 
do l:k . Pres.idente da Republica, decretando· uma medida de ocrdem consrti-
tucio·nal e· a1lé preven,tiva, nãio indicasse um recurso ao Poder Ju<liciario 
P«J,ra evitar oru annuUa;r os seiu,s refJlettos de1Jr1mentoso.s. 

O 'SR . .AzEivEDo LIMA: - 'Saiba V. iIDx. q.ue fo·i crequerido um 11iabeas-
corpus; mas, as iwrormaçOOs oa;p,ciosas ~ /PIOUICo verdadeiras do Governo, 
fizeram com que o S1upremo· !'I1ribuna;I denegasse o habeas-corpus. Quando, 
poré m, mais tarde o Governo soube .que ia ser requerido ncYVo habeas-corpus, 
sufficientemente inf ormado, kans,feriu os !Presos ,dq, Casa de Correcção !Para 
a Ilha Rrusa. 

O SR. JoÃo DOS .SANTOS: - O ·Supremo· '.l'ri.buna'l tem constantemente 
demonstrado a sua independencia, .para se dei:x;ar illudir por informações 
do 'Poder Executivo, como V. Ex. a11ude. 

Por co'!lsequencia, \Sr. Persidente, penso ·que o projeoto que tivemos a 
hona·a; de apresentar á consideração da Casa, não precisa de justificativa 
ou de defesa, quando não foi elle rutacado, 'pelo contrario, a sua medida 
substan.cial e 1Jrimitiva recebeu o voto do Depuitado q.ue ha pouco acabou 
ae fazer a wguiçãio. 

O SR. AzElVEDo '.LIMA: - V . IBx . 'está enganado. Quando aqui ·chegu ei, 
iá se havia vorado o si•tio; entreta.nto, por diversas v·e·zes, me tenho mani-
festado contra elle . 

O SR. JoÃo oos 'SANTOS: - V . Ex. não protestou agora. 
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10 <SR . .AzmlEIDo LIMA: - Não p.rotesto mais contra cousa alguma .' 
(Apartes) • 

\O SR. JoÃo Dos SANTOS; - Por consequencia, julgo que o projecto está 
em condições de ,receber a a,p1provação dos Srn. D~utados, porque corres-
ponde a uma medida de ordem con srtjtucional e imposta pelas necessidades. 
de oroem sUJperior da Republica . (Muito bem; muito bem. O orador é 
niuito cwmprimentaã;o ). 

O Sr. Antonio Carlos ("): A gu:ande a utoridade do D eputado 1Sr. JoãG 
Santos que aca'ba de J'allar, não só no ponto · de vistti, de sua elevação moral 
como de ponto de vi•sta de seu valor como jurisco.nsulto, justificaria , plena-
mente, o vo.to da Camara ero favor do projecto de que sou um dos signatarios 
e resguarda, devidamente, a aHa personalidade do Sr. ;p,residente da Repu-
b lica ·contra os golpes com ;qu e se lhes proc1.11rou ferir em discurso h a pouco 
pTonunciado . Quer me parecer, Sr. Presidente, que o prodecto, continuando 
a ser debatido, a,penas vae servir de pretexto para novas explosões. (.ápoiadios) 

Em taes condições, eu .peço a V . Ex . que m ande proceder á leitura ... 
O SR. AzEVEDO i!AMA : - V. Ex . quer ins1Ntuir o !!'egimen da rOtlha.. 
ü :SR. ANTONIO CARLos : - ... do requerimenta ;que deixei sobre a 

m:~a, pedindo o ,encerramento da discussão. (Muito bem; mu~a. ,bem) . 
Vem á Mesa e é lido o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeko o e ncerramenrt:o da e-i·soussãio do prO<jecto n. 145, de ,11)24., 
approvando os .deere.tos do !Poder Executivo que rp;rorogaram e estenderam 
o .estado de siti0 a v<,l.rios pontos do terrdrt:orio nacio·rual . 

. Sala .das sessões, 22 de Setembro de 19•24. - Antonio Carlos. 

O Sr. Presidente: - Vou subrnetter a votos o reque•rimento do Sr . 
.A.n t0nio Carlos. 

O Sr. Adolpho J,Jergamini (peZa ordJeni): - JSr. Presidente, releve-me 
V. Ex. que levante uma questão de oroem. Comü V. Ex. saible, e eu 
nãe esoondo,, cenheçe· pou;;o o ,nosso Regimento, porém tenho idéa de que o 
encerramento da disctissão só se pôde verifica.r a.I>ós haverem se pron.unciado 
tres oradores. 

O Sr. Presiden~: - Vou l er a disposição do Regimento, sem cujo 
assentimento não, rec,:eberia o :reiquerime nrt0. 

O pr'ojecto em dis•cu ssão unica corresponde á 2• discussão. Diz o artigo 
313, lettra B: poder-se-lha requerer o en.cerramen.to desde que tenham 
:fal)ado pelo me·na,s dous oradores sobre o ar<ti:go olll.io ende;rrai:nento de 
discussão fôr requeri1 o. 

A 1'4es,a, 'POrtantq, recebeu o requerimento por jâ. se terem m anifestado 
so'bre o [projecto douf! oradores. O irequerim€!11to do encerra,mento n ão tem 
disct\S\São e é immed,iatamemte vO'tado. -

(*) Não foi revi,:;;rto pelo orado:r. 
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Vou submeiter a votos o requei:ime:nito. 
Em seguida, é .posto a votos e approivaido o rete·rido requerimento do 

Sr. Antonio Carlos, pedindo o encerramento da discussão uni-oa do artigo. 
runico do pirojecto n. 145, de 1924. .. 

O Sr. Adolpho Bergamini (pela ordem) ~·equer a verificação da, vo-
tação. 

{Procedendo-se á verifj;cação de votação, !!'econhece-se terem votado a 
!avor 119 S.rs. Deputados e conitra seis; total! 125. 

O Sr. Presidente: - O requerimento do Sr . .Antonio Ca-rlos foi appro-
vado; e declaro en,cerrada a discussão unica do artigo unico do projecto nu-
mero 145,' de 1924., 

V;ou submetter a votos o artigo unico do ;projecto. 

O Sr. Adolpho Bergamini (pela ordem) requer votação nominal para 
o artigo. unico do ,projecto n. 145, Cie 19'24. 

Vem á Mesa e é lido o segui'l'lte 

REQUERlMENT0 

\Requeiro votação nominal para o artigo unico d-o projecto n . 145,. 
de 1924. 

Sala das sess0es, 22 de Setembro de 1924. ~ Adiolpho Bergawirlli. 

CR,e.geitado o refer.ido· reiquerímento de vio.tação· nominal do .S;r. AdoJ .. -
pho Bergamini. 

O Sr. Adolpho Berg·amini (pela ordem) requer a verificação da Yo--
tação. 

P.rocedendo~se á verifica'ção de votaçã,o, (['econhece-.se terem votado ai-
favo r 34 .Srs. Dei;mtados e contra. 93; tO<tal 127. 

O Sr. Presidente: - O .requerimento de votaçã@. nominal f@! regeitado .. 
Vou slllbmetter a vo.tos o al'tigo unia-o do qJtroj'ecto n. 145, de 1924 . 

O Sr. Adolpho Bcrgamini (*) (.Para enca~n.inhaJr a votação): Se-' 
nhor lPr:esidente, ·era •conhecido meu J}ro·posito de falar S'Obre o projecto e á. 

gentileza do mustre Zeaàer da maioria devo ter ficado privado desse direito. 
A S. Ex. dirido meus agradecimentos e resumirei as censideraçõe.s que 

desejo adduzir no eurto ·espaço de tempo que o :regimento· me conceàe. 
:No dia, 5 de .JulJab do anno q1We corre, Sr. Presi-den.te, um sabbado, se 

bem me ·recordo, mal chegue.! á Camara a uma e um quarte e encol!1trel :i'á 
votado o pr0jecto (J[Ue declarava em estado de sitio o Disltricto Federal, os-
Estado•s de S. P.aulo e do Rio de Janeire, e ©s autog.r:aphos já iaim a ica .. 
m!nho do Senado. 

Não() m-e e:ra ,possivel, nessa mesma sessão, arti<:ular uma p:alavra a . 
respeito do p<rodecte, visto oom·o não ;Jhe conhecia 0s term0s. 

(*) Não foi ·revisto pelo orador. 
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Na primeira sessão que se realizou, isto é, no dia 8 de Julho, assomei 
.a tribuna e consignei desde logo a min!ha divergencla da maioria da Ca· 
m ara, declarando com toda a l<eailliade qUJe, se presente, teria negado meu 
voto, e adduzi os fundamentos que te.ria rpara assim proceder. 

Infelizmente por um acto da mesa, que me fo'l'ro ao encargo· de rupre-
-ciar, esse discurso não foi a inda publicado, ·porém, eu o füstr>bui por varios 
amigos e já o devem conhecer a lguns collegas, n ão sendo, portanto, de ex-
rtranh ar que neste momento me encontre na tribuna. 

Declarei então que o. estadJo, de 1sirt:io leria, 'para mim, o instituto já 
a.gora anthipatiJco, em face da miá applica(}ão que 'Lhe davam os noSS01l 
.~:overnos. 

Accentuei ainda, e e·s·sa era a .razão jurWica que me levava a Il'Elgar 
meu apoio ao projecto, que, em pleno funccionamento do Congresso Na-
cional, eu entendia que não era ,possivel, <lentro da Gon,stituição, delegar 
aittribuiçõee ao !Poder Executivo, ·paTa estender, prorogar cm declarar em 
estado de sitio qualque.r ponto d.o territorio nacional. 

Em ourt:iros discursos !feri tamberrn o asSJUmpto e ruqui tenbio deante de 
m eus olhos o art , ·34 da Constituição, que assim se exprime: "Oo.mpete 
privativamente ao Congresso, alinea 21 "declarar em estado de sitio_ um .:iu 
mais pontos do territorio nacional". 

Correraim os tempos e todas as vezes que alludia ·ao facto, illustres 
collegas me respondiam que já o Cong·resso tinha autorizado o Presidente 
da Re·publica a s usperder as garantias constirtucionaes, onde e quando en-
tendesse , 

Permitta V, Ex ., \S.r. Presidente, que eu faça ,uma ligeira digressão 
para, recordar uma ot,ttra propos.ição que transitou por esta casa e sobre a 
qua l tambem JeaLmente vim a tribuna, fazJendo sentir que não daria meu 
apoio, a essa proposii;ão, r e digida a•liás' em termo·s rt:aes, que nem mesmo 
o que pretendJa a majoria desita casa ·estava consignado no prodecto. 

Em ambas ais vezes, por uma questão que, relevem-qne os collegas que 
eu chame de teimosia e oootinação, a minha palavra não foi ouvida, porque 
se acreditava que ell~ partia de um membro da o·pposição do Governo vi-
gente. 

Não se aitten<leu "em absoluto ao meu :ruppe1o, ;por ,esta restabelecido que 
divergir é synonimo qe fazer op,posição. 

Agora, 1S.r , Presidente, corridos -longos dias, vem a confissão exp•ressa 
e clara de que quem estava acertado era eu; que andavam, ·em erro aquelles 
que aicreditavam pode;r delegar ao egregio Presidente da. Repu'blica atrtribui-
ções que são privrutivas, que são estridaimente da com,petencia do !Poder 
Legi•slativo nacional . 

O SR . ANTONIO C4RL-0s: - Não é essa a opinião de Ruy Barbnsa. 
O ISR. A.no'.úPHCY EERGAMINI: - Br. [presidente, quem me aiparteia é pTe· 

cisamente o signatarip do projecto; e s i rS:. E x. nãio estivesae convencido 
da ill~cessi<'J,ade <le.ssa IJ,)rojposição, nós não estariamos 0Jté a estas horas 
discutindo-a, nem S. Ex. teria requerido Ur.genoia para que de afogadilho 
a votassemos, tão pollco pedido o encerramento da discussão, uma vez que 
era desnecessaria, como H. 'Ex. Jne diz em apairte, não .ha'V'ie, motivo· para 
toda essa celeridade. 

O SR. ANTONIO _CARLos: - Reconheço que a questão é controvertida, 
O 1SR . ADoLHO B~oAMINI: - Si é controvertida, con,fessadamente con-

troverrtida, porr que motivo, ao terminar o praizo estabelecido ·no projecto 
transfornnado em Qei e que emanou desta Caisa do Congresso, declarando 
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em estado de sitio as unidades da federação· a que me reffü'i, po·r que mo-
tivo quando se approxirna o termo fixa.do nessa lei, não se veiu â esta ou 
lí outra Casa do Congresso, para que as pre:rogativas do Legislativo fossem 
garantidais, fo•ssem respeirt:adas, fossem asseguradrus ipulblicamente ? 

UM .SR. DEPUTADO: - Esta questã.o já está resoQvida pelo voto da pro-
iPria Camaira. 

0 .SR. A.DoLHO BERGAMINI: - A CO·ntroversia aSSt[gnaJa,da pelo• 1QJus-
trado leader mostra bem oonjuga<la essa declairaçã,o; a assignaitura de 1Sua 
Ex. ao projecto mos!:= bem o penOOJrnento de iS. Eoc. é rta.mlbem no sentido 
de não se poder outorgar, ou delegar as atitr1buições pr!vrutiva.s do Congresso 
Nacional. 

<Si é ass·im, por que razão, por que motivo não se attende u em tempo 
opportuno ás s uggestões ·que .partiram do mais humilde dos represent antes 
do ilJOV'O: neSltla •Casa, (não apovado), mas lque estava, como está s empre, 
anima do dos mesmos proposito•s, <1aJS me.snias intenções prutrloticas de seus 
nl'Us tres collegas? 

O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - O nobre leader não orientou a Camar a. 
a respeito de s uas convicções, a i!'es:peoito dessa questão que elle declara 
conitrovertida. Em que sentido: pensa o Zeader? 

o SR. AooLPHO IBERGA.MINI: - Nega meu voto á !J}roposição em debat e, 
não :po·rque faça ou tenha intuito de fazer ·opposição ao Go·verno, mas por-
que assisti nesta mesma Casa a disourso.s pri1noroso1s, todos no sentido de 
se felicitar o mus-tre !Presidente da RepubJ.ica pelo resta;beleclmento da paz 
em nosso territo·rio. 

Si está em .paz o Brasil, se não ha nenhum motiv-0 para s e suspenderem 
as ga.rantias constitudonae0s, si aos emlbruixa.c!ores· e representantes dos 
:paioos estrangeiros a :r>alaivra official affirmou que a o·rdem reina oomple-
tamente no torrão natal, por que motivo, 1Sr. iPreS1dente, manter-se o es-
tado de sitio em nove Estados da União? 

o >SR . ANTONIO CARLOS: - E' {} sitio pre'Ventivo. 
O SR. ADoLPHO BERGAM!Nr: - Quer di0er ·que, na metade <lo te rritor1o 

nacional, maito em·bora numericamente não .seda (L metade, mas p ela ex-
tensão territorial, ipelo valor eoolllomico, ;pelo adeantamento desses• Estados, 
!llós temos metade, si não mais de metade de todo o nosso que rido Bras11 em 
estado de sitio. 

Aparteia-me o noibre illu.stre c o!lega , a ffirmando que este sitio tem por 
fim prevenir o a;)astramento de quaYquer desordem. O estado de sitio pôde 
ser preventivo; af.firmam muitos que será e em fa ce dos· ·termos da nossa 
Constituição, quiçá, o sej(L e já o frisei na discurso que não foi publicado, 
que P·roferi aqui no dia 8 de Jullho passado . 

:J\!f.as', Sr. Proo·ióernt-.9, sii não t emos lllien!huma d esordiem no D1stricto 
Federa l, si não temos alteração da ordem no E stado de S: . Paulo . 

O SR. IN'JllLSON DE SENNA: - O .sitio· é preve ntivo, e o nosso d.istincto 
coà'J:ega Sr. Amevedo IJirna e.meaç.a, com flegurança de -c.onhecimento, o 
proximo deflagrar de um movimento sedicioso na cap!.taJ. 

O SR . .A.:.ilEVEDO LIMA: - Proximo, não. J á é ;yelho, da ta de dous m ezes . 
O iSR . .ADOLPHO BElR(rAMINr: - St a reamara quer s~gu">: a orientação do 

Sr . Azevedo Lima, façai-io então. s empre, co11E1ta1111temente, e não sómente 
nos casos que ~he apraz. O estado de si>tlo, !rufulizmente, entre nós, no 
momento ;presente, vae ·servindo de arm(L apena.q pa ra. ;punições, para v er-
6adeilr.os crimes, par.a envergonhar a nos sa civ1Jizacão; eUe não é mais 
um instituto preventivo, m as •'rêii;>resslvo e, a t é, r etroactlvo. 
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.AJssim, não querendo ser cumplice do deUcto que se ve..m praticando na 
cidade .que tenho a honra qe representar nesta Gas•a, ne.go o meu voto, o 
meu <LPOio á medida. (Muito bem; muito · berm). 

O Sr. Nicanor Nascimento (*) (para enoominihar a votação): - Se-
nhor Presidente, t en!ho de fazer uma declaração de vo<to. Sou absolutamente 
partidario d.a decretaçã.o Cio esta,do de sitio nes.te momento. 

Os nobres coUe.ge,s justificaram-·n'o querendo a eUe se oppõr, pois que o 
estado de exaJ:tàçã.o eni .fil~rsos pontos do iterritorio da Republica ·deflagra 
com taJ violencia que reperc ute até denrtro do lParlaimento. 

o \SR. ANTONIO CARLOS: - Apoiado. 
o SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Sd o .ParJam€illto é nacionail, natural-

mente, ha de haver debates, divergencia, contraversias. 
O 'SR • .N1CAN0R NASCIMENTO: - A necessidade dessa meruda é tal .que 

ella palpita aqui dentro. Eu votaria a ,pro!'ogação do estado de sitio, mas 
como tenho doutrina, anterio,rmen<te definida, accen.tuam.do claramente que 
a delegação pare, iP.roro.gar o estado de sttio· n ã o ipõde ser corncedida dentro 
da .Constitui\}ão, s ou obrigado ~ votar c<mtr~ a proposição. Affirmo, no 
emtanto, que apoio completamente a decretação do estado de sHio como 
uma necessidade actual . 

Ficam assim V . E x. e os nobres Deputados seguros de que aquelles 
que v'otam com o Governo manteem a sua absoluta independen.cia, manteem 
a cohereil'Lcia com o seu pa~·ado. . ' 

Assim como a.gorf, votarei todas as vezes em que a cons·ciencla me de-
terminar que vote contra uma proposição governista. 

Era o que tinha a dizer. (Muito be;m; muõto bem). 

O Sr. Henrique Dodsworth (para enca'mlinhar a votação): - Sr. Pre-
sidente, desejo env.j.ar á Miesa a seguinte declaração de voto .. (Lê): 

Vem ·á mesa e é lid:a a seguinte ··. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Coherenite com o meu pensamento, ennunoiado ao ser votail!o, .pela ca .. 
mara, o actual estado de sitio, manifesto-me contrario á approvação do pro-
jecto n . 145, die 192<J, por .entender q u e só ao JCo.ngress-o,' durante o seu 
funocionamento, cabe declarai;- em esta.jlo de sitio quaJ.quer par.te do terri-
torio nacional, prorogal-o e ext endeJ-o a outros q;iontos do· mesmo terrltorio. 

!Sala das ses,sões, 22 de .Setembro de 1924. - Henrique Dodsworth. 

O Sr. Presidentei - COillstará da acta a de.claração de V. Ex. 
Vou subm~tter a votos o artigo ~mico do cr;Jil'Ojeoto n. 145, de 1924 . 
Em segui·da é a1wrovado, em discussão unlca, o r eferido artigo unico 

do ;projecto ;n. 145, ·qe 19'24, app-ro·varu'lo os dec11eto.s que JJ·roro~.a.ram e es-
tenderam a ·diversos rontos do territorio nacional o estado ·de sitio. 

O Sr. Adolpho ~ergamini (pela oràem) :requer a verificação da vo-
tação . 

(•) Não foi revisto pelo orado:r. 
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Procedendo-is-e á ver1f!cação de votação, .!'eco111 hece-s.e terem votado a 
fa.v-0r 117 Srs. Deputados e contra 10; rtota.l 127. · 

O Sr. Presidente: - O artigo unico do projecto n. 145, de 1924, foi 
approvado. 

Achando-se sobre a mesa a reda;cção final e em virtude de urgencia. 
vou submettel-a a votos. 

E' Hda e, sem o'bse!'vações, ap<provaila a seguinte 
,.--;.. 

REDACÇÃO 

N. 145-A - 192'4 

Reàacção final do projecto n. 145, de 1924, que approva. os àecretoa que 
prorogaram e estenderam a àiversos p,ontos <fio 1ien ~'/O'f"ío n~na~ o 
estado de sitio 

(Constituição de 1924) 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. iFicarn a;piprovaoos os decr.etos ns. ·16.·52&-A, de 14 a:e 

Julho; 1'6.<513•5, de 27 de Julho; 16.536, de ·26 de Ag.usto; 16.-5-79, de 3 de 
Setembro, e 16.6·02, de 17 de 1Setembrn, to.doo do <:orrrente anno,' que !Proro-
garan:n e estendera.m. a diversos ::pontos do territorto auwionaa, até 31 de 
Dezembro proximo vindouro, o estado de sitio; r.evogadas as disposições em 
contrario. 

SaJa das Commissões, 22 de 'Setembro de 19•24. Ribeiro Gonçalvea. 
Ev.clydes Malta. - Oscar Loureiro. - Monteiro. de 801~. 

O Sr. Presidente: - O projecto v~ ser enviado ao •Senado. 





SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 23 DE SE'DEMBRO 

O Sr. Bueno Brandão: (vela ordem) - Sr. iPresidente, foi lido nó ex-
pediente de ~oj;e um officio d 0 Pres.Wente da Mesa da Ca.mara dos Depu-
~ados, ,remette.ndo a proposição, hontem ·aJlli votada, approvando a prorogação 
do estado de ,sitio, de acclla'do ·com ª' mensagem enviada ao Congresso Na-
cional pelo Sr. Pr.esidente da Republica. Tratando-se de uma materia ur-
gentissima, re1q'u€iro a V. Ex. que consulte 0 Se.'1.ado sobre si consente na 
discussão e votação immediatas dessa mesma p~·oposição. 

O Sr. Presidente: - O Sr . Senador Bueno Bramdão requer urgencia 
paro, a dis·cussãJo e votação immediata da proposição da Gamara dos Depu-
tados, approvando o decneto do Governo sobre a proroga.ção do estado de sitio. 

Os senhores ·que approvam o requerimento queiram levantar-se (Pausa.) · 
Foi approvado. 

APPROVAÇÃO DE DECRETOS SOBRE ESTADO' DE SITIO 

Discussão unio da proposição da Camara dos Deputa dos n. 65, de 1924 
approvando varios decretos esta'belecendo -0 estado de sitio em diversos pon-
to§ do te rrit-0rio nacional e prorogando e ssa medida constitucional até 31 de 
Dezembro do corrente anno. 

O Sr. Barbosa Lima: (*) - Sr. Presidente, .o projecto de lei sobre o 
qual o Senado é chamado a se pronunciar, redigido pela illustrada C'ommis-
são de Legislação e Justiça da Camara dos Deputa.dos, por esta enviado ao 
Senado, estatue 

ú 1Gongresoo Nacional 'l'esolve : 
Artigo imico. Ficam· approvados os decre tos numer os 16. 562 A, 

de 14 de Julho; 16. 535, de 27 de Julho; 16 .·563, de 26 de Agosto; 
16.579, d·e 3)de Setembro ,,e 16 .602, ~ 171de .Setembro deste anno, que 
prorogaram e estenderam a diversos pontos do territor!o nacional, 

.(*) Não foi revisto pel0 orador. 
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até 31 de Dezembro proximo vindouro, o estado de sitio; revogadas 
as disposições em contrario. 

E de notar que até certa época esses projectos tinlham um artigo se-
gundo, em que se dizia: "Ficam revogadas as dhSposições ·em contrario". Mo-
dernamente, o :voerbo desta oração, foi sup.primido e incluida a expressão 
"revogadas as disposiçoos em contrario", como memlbro de phrase do ar-
tigo 1°. 

Este projecto foi motivado por uma mensag.em do Sr. Presidente da 
Repulblica, lida hontem no expediente d:o Senado, e na qual S. Ex. se refere 
á a utorização que lhe havia sido concedida pelo Congresso Nacional de es-
tender o estado de sitio a outras partés do teNitorio nacional e prorogal-o. 

Foi, ·pois, com uma ·certa s urpresa que li a m ensagem do Poder Exe-
cU.Uvo, solicitaindo a approvaçãio dos decPetos enumerados. 

O ~SR. BUENO BRA!NI>Ão: - O Poder Executivo comniuni<la. 
O SR. BARBOSA LIMA: - Communica. · rCon'tava com esse aparte. 
Contava. eu com o parte com que me distinguiu o honrado Senador por 

Minas Geraes. Si o Poder Executivo communicou, o d·espacho seria "inteira-
do, archive-se". 

Desde que a Commlssão de Constituição da Camara dos Deputados en-
tendeu que devia !formular o projecto· de lei, ora submettido á nossa apre-. 
ciação, declarando que "ficam approvados esses decretos'', é que, na sua· 
altâ sabedoria, julgou necessaria essa approvação. 

O SR. BUENO B~NDÃo: ~ iE' uma questão de doutrina. 
O SR. BARBOSA !iIMA: - Vê-'Se, pois, que ha uma questão de doutrina, 

em que duas corrent~•s collidem . .. 
O SR , BUENO .BRANDÃO: - Não é demais o p•ronunciamento do Congresso . 
O SR. BARBOSA 11iMA: - ... uma que entende que não ha necessidade 

dessa approvação, e r1esse caso .. . 
O SR. BUElNo BR.A;Nl:l,Ão: - Affirrnam-no Ruy Barbosa e outros. 
O SR. BARBOSA L1IMA: - . . . o pronunciamento 56 deveria se traduzir 

no despacho classico ·r- "1Inteirado, archive-se": outra, respeitabilissima, Pelo 
peso das a utoridades q ue a encaminham, e que são, nada mais, n ada m enos, 
do que os luzeiTos i:fue fulguram, no dominio do nosso direito publico in-
terno, na Commisãão de Constituição da Camara dos Srs. Deputados. 

Prelimi.narmente, seja-me licito observar, sem quebra do respeito e da 
attenção que me merêcem õs honrados membros dõ Poder ExecuU.vo, quei 
alguns dos deoretos numerados nesse artigo de lei, oriundo da Oaimara dos 
Depute.<los, incorrém na pecha de .clandestinos. São decretos que não foram 
publicados no Diario Official . 

O SR. CBtr:~JNo BaJ~NDÃo: - Estão todos pübli:cados. 
O SR. BARBOSA J:.irMA: - . . . formalidaide nec.rssariâ pll,í·a que, em re-

lação ás ,pessoas aca,,so por elles attingidas, se pudesse wllegar, em hypo-
thesé, que a igtioraneria d0 direito, a ign.oranci·a da ~ei a ninguem aproveita. 

Ora, trata~sé, nb caso, de suspen.sã:o de .gairanuas const!tu<Hona,es; essa 
médida de excepção 13stendendo-se a tal <:iu qUal pai:'te do territO'I'io nacio-
nal, constando de urµ. decreto do Poder Executivo, devi!dame·nte auto-rizado 
pelo Poder L egislativo, por isso que funcciona o Congresso Nacional neste 
momento, esse décré,:o devia t er sido publicaido ·no Diario Official da Re-
publica. 

Ha m esmõ u1'1:la l~í qu.e estipula o prazo dentro do qual os actos officiaes 
do Governo Naicíonal começam a ter :l'orça, dentro de prazb maior ou menor 
conforme a distancia dos loga.res a 0 centro, á Capital da Republica em que 
·o acto é publicado . 
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Consta-me mesmo •que houve actos pra tica dos em alguns Estados pelas 
autoridades respectivas, •baseados em uma suspensão d e garantias ou decre-
tação de estado de sitio, por telegramma ·confidencial, r eserva do, do co-
nhecimento sómente dos agentes, e desconhecido dos possíveis pacient es d~ 
semelhante medida. 

O SR. BUENo BRANDÃo: - Não se aviva 0 criminoso que e lle vae s er preso . 
O SR. BARBOSA LíMA: - Perdão. A dectétação do esta:do de s itio n ão 

presuppõe -oriminosos. A decre tação do estado de sitio é uma medida pre-
vista e condicionada na Constituição da Republica. 

O Sn . BtJEN0 BRANDÃO: ~ Perfeitamente. Mas attinge criminosos. 
o SR. BARBOSA LIMA: - Mas isto e·nvoive uma critica a.o s.ystema es-

ta tuido pelo legisladoi!' constituinte, e, em re gra, pela nossa legislação, a. 
qual estipula que a decretação do estado de sitio, ·estando aberto o Congresso 
Nacional, •é da competencia deste ramo do podeT publico. 

Ora. emquanto se diséute no Congresso Na ciO·llaJ o p rójecto d e lel s us-
pendenrlo .as g;uantias ·co·nstitucionaes, esses · criminos os, a quem V . Ex. 
se refere, pé>dem tomar as suas providencias ; de modo que a argumentação 
provada rle mais . 

O estado d~ sitio foi concedido pel0 Congresso Nacional em obediencía ãi9 
condições creadas por uma re'be!Jião na flagrancia da, qual, n ô<l, Senadores, 
votámos, como votaram os senhore s Deputa dos, com a utgencla que o caso 
comportava, de modo .que essa allegaçã o não m e p a rece que justifique- a de-
cre tação do sitio por meio de telegratnmas confidenciaes e reservados, que 
valem com0 documento sonegado á publicação, imposto Pela J.ei, n o D i(lff'Ío 
Offi cial. 

o SR. Bul!lNo BRANDÃO: - Já deixa ram de ser. H oje esses telegramma.s 
são publicados. 

o SR. BARBOSA LIMA: - V. Ex. nã o ignora 1que no E stado da Ba hia, e 
no do Rio Grande do :Sul foram tomadas p rovidencias, que só podem ser 
tomadas n 0 e stado de sitio. 

O SR. BUENO BRANDÃO: - Fizeram allegações, m as nã o foram compro-
vadas . 

O SR. BARBOSA LIMA: - V. Ex. ouviu o discurso do honrado Senador pela 
Bahia, Sr . Antonio Moniz, refe rindo-se a actos p raticados p elo rel:lpecttvo go-
vernador, que se apoiava, para assim proced er, em autorização do poder fe-
deral, pa rticipando-lhe ·que as garantias const itucionaes estavam suspensas 
na quelle <Estado. E nãr é v·erdade? 

.O SR . BuElNo BRANDÃ:o: - O decreto foi publicado na BOJhia. 
O SR. BARBOSA LIMA: - Não é um acto do Govern o Federal? Não foi pu-

blicado aqui e '!lão foi pubHcado no Diarfo Official da Bahia. 
No D i ario Official, '((ue pubUca os actos do Governo Federal, este decre-

to não foi publicado, como t ambem n ã o f oi p ublicado decreto n en hum sw9-
penden do as .garantias constitucionaes no E stado do R io Grande do Sul. 

E' essa uma prelimina r a que m e refiro, par.a que constem dos "AnnMs" 
i!esta Casa os episodio.s ma is caracterís ticas da p hase que vamos atravessando. 

O SR . 13umNo IBRANDÃo: - E m tem po opportun0 o -Congresso ter {L co-
nhecimento de t-0dos os a ctos pra ticados p elo P oder Executivo durante o es-
tado de sitio.; n esea occas!ão pod·er{L se·r feita analyse completa e perfeita 
em r elação á a ttitude do Governo . 

o SR. BARBOSA LIMA : - Sr. P residente, quand,o o CongreBS(} Nacional 
decretou o e.stado de sitio, a utorlzand 0 a s ua prorog.ação, a!legou-se na Ca-
llla ra dos Deput!l!dos .qu e assi-m p rocedia o Congresso Nacional port:tue 0 pra-
zo durante o rqual f icavam suspen.s~ as garantias constitucionaes excedia 
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de 3 de Setembro, data m arcada na Constituiçã0 da Republica para termina-
. ç:ão dos nosso trabalhos ordinarios e que, assim sendo, era ·natural que o 
. Poder Executiv·o ficasse autorizado a prorogar a suspensão das garantias 

constitu'Cionaes. 
Esta allegaçã0 foi p·roduzida na Camara dos Srs. Deputados por um aos 

membros da respectiva Commissão de Constituição. 
Devo em bôa fé, observar que n ão me parece procedente a allegação, 

porque, no presupposto de que o ·Congresso Nacional tivesse enc·e~rado as 
s ua.s sessões no dia -3 de Setembro, occ-0rreria a hypotJhese prevista na Cons-
tituição de poder o P.r·esidente da Republica, na ausenc·ia do Congresso Na-
cional, decretar o estado de sitio, importando, que essa decretação se faça em 
consideração á suspensão das garantias constitucionaes já autorizada pelo 
Congresso Nacional. 

O que agora vae acontecer é um pronunciamento expresso do Congresso 
Nacional, afifirmando, em communhão com o Poder Executivo, a necessidade 
de se manter o estado de s itio em dous terços do territorio nacional, dando-
\1he uma physfonomia de chTon'iJciida,de 1quasi, •com estiende1-o aité 31 de De-

zem.bro do anno cor.rente. 
E', pois, um m-0mento legislativo em que os Srs. Senadorres, s e t eem 

de pronunciar sobre a conveniencia de se decrietar o estado de sit io, de 
se manterem suspensas as garantias constitucionaes até 31 de Dezembro, 
uão só em pontos do territorio nacional onde combatem as armas da lega-
lidade contra as da revolução como tambem n<Jquelles Estados nos quaes o 
Governo aft'irma o .rrstabelecimento da ordem lega l e da normalida de das 
condições. 

Assim, Sr . Presi(,lente, não sei a que fõcos de ;rebeldia permanente se 
refere a mensagem dp Sr. Presidente da Republica. 

No Pará está nestaibelecida a ordem e instaurado o processo co;ntra 
todos que se envolv·e:ram na sedição. 

No Amazonas, uma autoridade militar exerce, Interinamente, a facu l-
ditde de mantenedor da ordem, em .plena .paz, dletidos os ,p.rincipaes r espon-
saveis pela r ébellião, foragidos outros e iniciado o p·rocesso correspondente . 

O ;Sa. LAURO SODRÉ: - !Em rum 0fuoe0cho da mensaige.m oo <GoV'e.r.nador do 
Painá, !PUblicailia 1no J Q'r'lt(Ll do Com11nercio, se v:enilfüJCa que S. Ex. j'á .pediu 
a suspem;ão qo estada; de sitio nesse Estado. 

O Sic BARBOSA Lr:MA: - Em 1Sergipe o re·spectivo Gove-rnador r ea:ssumio 
as suas funcçipes .gqvernamentaes em .plena normalidade, instaurando-se 
iam bem nesse Estado o proces·so a os implicados nos factos nr., rebellião. 

Na Bahia , não s11i que fõco de rebellião é que existe. 
Na Capital Federai, no Estado do Rio de Janeiro n'ío i:ei qual (> o fóco 

de rebekl.ia, de qu,e 1s;e lteiruha JJ.tOtLcia, a pOIIlto de caracteriza;r nitidamente 
a ·si.tuação presupposta .pelo legislador constituinte na pbrase - " gc~.ve 

commoçã o intestina", no art. 48, § 15, n·• parte relativa ás a flribuiçõr.s do 
I-'-Oãer Executivo. 

A decretação p e lo [OO'n•g'I"esso NaciO!ll.al, a af!filI"lmaÇão so1€1Ill1le do CoDbau·esso 
N'acd·onaJ oo ;peirmanencia de á'óJOO:s d~ rebeldia, exigindo o estado de sitio na 
giran<ie maioria ter.ritorial das unidades federaitivas e por tempo que se 
extende até o fim .do çorrente anno, dá idéa de uma s ituação, cuja g ravidade 
eu não preciso subJ.inpar ... 

o SR. BUE>NO BRAI\IDÃO: - Essa 1g;raividiade é ev~d•entte. 
O SR. BARBOSA Lqv.i:A: - .•. nos effeitos que '.Possa ter sobre os creditas 

de uma -nacionalidade, capaz cde viver regida pelo systema constitucional, e 
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com a sua possivel r ep er cu ssão sobre o nosso m t>rcado externo, solJre as 
nossa:s fi namças, s obre o thermomet:ro das finan ças - o camlbio, e, portanto, 
sobre as f ina nças dos E sta dos, obr igaidos á satisfação de corn.vromissos con-
trahidos em moeda, em relação <á qua l o aviltame nto da nossa vem creando 
um?. situação d e ,per1goso d esequilib rio. 

S r. Presidente, ha muito q ue me venho inclinando á observacão que 
me parecia p oder ·ser fe ita n este r ecin to, sobre u ma a n omalia politica que o 
projecto em d1ebat e põe de n ovo em fóco. 

No E stado do Rio Grande do S ul tomaram arm as conrtra a autoridade 
constituída numerosos g rupos a:rm·ailos, q ue mantiveram a guerra civil na--
quella unidade da Federação, p or a lg uns mezes . E ·r a um fóco de rebeldia. 
em acção. Não era um fóco la t ente. Não era um estado de inquietação 
gener a lizada, dando a tem er a eclosão de qualquer movimento revoluciona-
rio. Não ; era a r evolução domi.nando as campinas, as coxlllas daquelle he-
roico Est ado, manten do em oheq ue a autoridade constituída, sem que, ape-
zar da g r ave commoção intestina, assim realizada, t ivessem sido suspensit.'!t 
as garantias con sU.tucionaes ! 

Foi um fact o que me deu que pen sar, que me surpreendeu, que me deixou 
perplexo, no modo d e .corn.pre.hender a execução dos textos constitucionaes 
da Republica . 

Em um caso a llega-se que existe uma grande inquietação no esp!rlto 
publico, que ha informações de varias naturezas induzindo a crer-SB na 
imminente eclosão de movimentos sUibversivos. 

Está-se daqui a ver que essa imminencia de uma de,flagração de movi-
mentos contra a ordem p ublica ameaça dous terços do territorio nacional. 
Entretanto na região brasileh·a em que ·essa commoção se extt>.riorizou, sa 
manifestou, se entregou a operações de .guen-a regulares, com batalhas ., 
combates, entre forças legalistas e forças revolucionarias; nessa região 
em que. durante tanto tempo se prendeu sem culpa formada, se ]Jraticaram 
todos os actos habitualmenrte praticados em estado de sitio; nessa região 
a illegalidade campeou em absoluto, porque taes actos só podiam ser auto-
rizado·s •pela suspensão das garantias co·nstitucionaes . 

"Trata!do das .Pedras Altas" . 
Nesse pacto assentiaim os revolucionarios, em nome do seu valor e&-

trategico e de seu vigor militar, assentiam os revoluclonarios que haviam 
subido a uma categoria de tal ordem que não mais mereciam o nome de-
preciativo de mashorqueiros; assentiam os revolucionarios em trattar com o 
Embaixador do GoveT'llo Nacional e que era, nem mais nem menos do quo 
o digno Ministro da Guerra, o ,benemerito Sr . Marechal Setembrino. 

E esse fóco de rebeldia sereno.u e a insurreição como que se apagou, 
chrismada, ao final, Por uma amnistia encaminhada, 'em boa ·hora, sob os 
altos auspícios do honrado Sr. Presidente da Republica . E a paz foí res-
tabelecida nas cochillas onde, já uma vez, já a tinha formado o genío tu-
telar de L uiz Alves de L ima, em campanha analoga áquelJa a que me re" 
firo. 

Assim. rSr. Presidente, o observador desapaixonado, por mais amigo dtt 
ordem constitucional que o seja, como eu o sou, não póde regugir á observação 
que se impõe desse phenomeno politlco aferido, seirundo a escala em Que 
!)lle occorre. 

De1'Jagrando no Rio Grande do :Sul, encarnado ·em forças ]Joderosas, 
cujas raizes immergiam no amágo da população gaúcha; esse movimento, 
pelas suas proporções, unicamente, pela escala em que deflagrou, sómentf,, 
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pelo vulto com que impressionou o scenario nacional; esse movimento não 
foi claissificado de gesto de mashor.queiros, sinão que pareceu a não poucos 
bras ileiros um gesto altivo e corajoso de reivindicação contra o que a esses 
patriot~s se afigurava uma d eformação chro'Ilica das garantias consütucio-
naes liberalizadas, pela Carta ·de .24 de Fever.eiro, a todos os brasile iros. 

E venceram c om o concurso do Governo F ederal; e subverteram pela& 
armas, directamente e po r factos, viole ntamente na linguagem technica do 
Codi<go Penal, su•bverteram uma Parte prima cial do estatuto de 14 de Ju-
lho, que a Constltuição do Estado do Rio Grande do Sul, promulga da sob 
os auspicias e as inspirações do inesquecivel Julio de Castilhos. P raticaram 
o crime previsto no Codigo Pe nal, t entando e conseguindo directamente e 
por factos , com v iole n cia, mudar, modificar a Constituição de um Estado 
federado. E sse acto, prepaTado por 20 ou •30 cidadãos civis ou militares, 
contra a Constituição, contra as autoridades de qualquer dos Estados fe-
derados, é um crime; esse acto, pratica do por 300· cidadãos nas mesma.s 
condições, é um crime ; esse acto, prati<::ado por 3 . 000 cidadãos armados de 
fuzil e a canhão, sel'á um crime; esse acto, praticado por 20 ou 30. 000 ci-
õa.dãos , órgáni7.ados em fo.rças regula.res p'assa a ser uma operação de belli-
geranci-a de.ntro do territorio nacional! 

V. E x ., Sr.• Presidente, e o \Sena do vêem o quanto esta expre·ssão, 
fóco de reb eldia - denunciada 'Ila mensagem do Sr. Presidente da. R epublica, 
~ estas outras de que t anto se t em abusado com relação aos revolucionarios 
em acção, neste ou na? uelle ponto do t erritorio nacional demonstram quanto 
de arbitrio •está reinar1Ldo no dominio da activida de poJi.tica no nosso a tor-
mentado Brasil . 

l'>i a legalidade está victoriosa, s i á ordem reina na maior parte dos 
Estados attingidos pelo decreto ennumerado no arti.go da lei .que va mos votar; 
si as autotldades con~tituidas funccionam nesses E ·staâos, l:'ealmente; si o 
processo c.ontra os revolucionarios segue a sua marc ha regular, por que 
:manter o estado de s itio n essas r egiões, qua ndo o estado de sitio foi dis-
p en sado nas regiões conflagradas pela gue.rrà civil no Estado ·do Rio Grande 
do .Sul? 

E, á m edida .que as for!}as revolucionarias forem á tra vessando este ou 
aquelfo rmcão deste m,1 dl:!Jq'Llel>le E s taido, a suspenooo das gairwntiais ocm.sti-
tucioniaes irá aJlastrandp,-se , e nós te.remos, den>tir.o de po:tllCO tempo, o fBrasi1 
inteir o vivendo sob o esta do de sitio, com uma Constituiçã o fechada por não 
se sabe quanto temr>0 . 

.Sr. Presidente, ha como qUe uma psychose .que vae grassando em todas 
as regiões mais ou menos approx imadas dos governantes, como n as zonas 
em que vivem os govfrnados. E' a p sy.chose do alarmismo; é a si-tuação 
m enta l creada iPela le-i da suspeita, é aqu ene ambiente em .que cada quaJ 
desconfia de cada um ; é aquella série de cliva,gen s que vão separando o~ 

cry.staes n a a lma popular, determinando uma situação de instabilidade, uma 
mentalidade de agoiro e uma crença deploravel de que a normalidade do 
equilibrio da socie dade brasileira só poderá ser restaurada pela reiteração 
aggravada das m edidas de rigor, cada vez mais extrema<!, pela multi.plicaç>Lu 
a o numero de pdsões: pela dila t ação no ambito da tarefa .policial, pela 
espionagem conectiva .e systematizada .p ela supposição de que ê possivel 
fazer convicções e fazer en rthusiasmos Por decrews. 

Era, JSr. Presidente, esta mentalidade a cuja inspiração succumbiram 
um dia os actores da &rrande tragedia que foi a, Revolução Franceza. 
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Eram os clooteurs ~ fl'l,tillotíne, os devotos da força, os que acreditavam 
que era .preciso sangue e mais sangue ,para regar a arvore da liberdade. 
Eram estes homens funestos e a lucin ados que vieram redundar no advento 
Ja jeunesse dorée, para quem nada havia de ma1s a.giradavel do que deprimir 
as conquistas de 89, redicular izar os dir.eitos dos homens, referir-se, como 
tanta gente se refere ao 1.5 de .Novembro, com me noscabo e despreso e, ao 
fim, na reacção thermidor iana, ·por .ultimo, no advento de um dictador. 

E ainda hoje, no sentir dos sociologos mais imparciaes e equanimes, da· 
queHes que não se deixam possuir de 1preconceitos de r aças nem predileções 
de nacionalklaJdes, a inda hoje os sociologos q ue se debruçam sobre o aibysmo 
que foi a catastrophe de 1914, em que se subverteu o mundo civilizado, 
f iliam a epopéa n aipoleonica; a um enlevo, a i:m encanto dete·rminado pela 
historia dos gestos heroicos praticados nos campos de batalhas; filiam a 
paz a rmada, o P.spirito de revanahe á decomposiçã o e Tecomposição pelas con-
quistas á mão armada das nacionalidades, desde então, no eterno entrebaiter 
de a mbições. 

Sr. Presidente, nós estamos desde 5 de Julho de 1922, quando deflagrou a 
rebellião suflfocada p elo Presidente füpHacio Pessoa, a ex;perlmentar a elas-
t icida de dos appare1hos centraes <la legalldade. 

Votado o estado de sitio, conjug·adas as forças fieis á legalidade, esta, 
como outras rebeltiões, foi dominada. Devia seguir-se o processo dos impli-
cados. Esse processo iniciou-se, e ha dous annos e mezes que se aNasta no 
pretoria fede ral, mante ndo-se em custodia todos quantos, em grãos diversos, 
se envolver am ou se s uppõe que se envolveram na primeira e:ioplosão . Agora, 
afflrmam vozes autorizadas do mundo officiaJ que a legalidade foi restabele-
cida em qua.si todos os E sta dos attingidos pela .suspensão das garantias 
constitucionaes . O que restava era promover o ,processo de todos quantos se 
tenham ·envolvtdo em taes acontecimentos, excluidos - excluidos ! -
os revolucionari.os do Rio Gra nde do S·ul, excluidos os que tiveram ma1s força 
ma.terlal ! ·be n·eficia dos os .que tiver a m mais vigor para impôr as suas con-
dições, a;fa;stados esses quantos se bateram contra os que se lhes. affigurava 
o crime dà penpetuação do a.gente central do Pofüir E X!C.cutivo no Rlio Grande 
do Sul. 

Sr. Presidente, a equida de e a justiça evidentemente se confrangem 
diante desse parallelo! 

N um caso - revolucionario.s, 'belligerantes; com os qu.aes t r ata o Ll?resi-
dente da R epublica e por isso a enominrufos: ·os r evolucfonarios. Noutro caso 
~ sediciosos; com os .quaes n ão se quer ter a me nor sombra de passivei con-
nivencia ou syimpathia e aos quaes se denomina de mashorqueiros! Num 
caso, aquelles que queriam e conseguiram modificar a co.nstituição regional; 
noutro caso, a quelles que que·riam e não puderam modificar violentamente a 
Constituiçãio Federal! Para aquelles, se poz em .perpeituo silencio o .processo 
que lhes deveria ser instaurado; para e·sses se crearam condições anormaes 
para o processo a que. deverão re.spondea: ! Todas a:s garantiais de defesa affir -
madas no art. 72, na Declaração ite Direitos da Constituição da Republica, 
foram afastadas, com a JncornmunJcabilidade e a perpetuação quasi da condi-
ção de reaccionarios em que se e ncontram . 

Tudo isto representa. um contTaste a que não podem fugir os olhos do 
obaerv:i.<lor imparcia l, desapaixonado, que raciocina com os dados suggeridos 
pelas condições econorn!cas da sociedade brasileira, pelos elementos decorren-
tes ela fermentação que fer-vilha no imme nsa maioria dos lares flagellados 
)Jela indizivel carestia ela vida, a reflec tir sobre a me ntalidade feita de im-
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pacie ncias, necessitada de uma medicina sedaitiva, ,e em q ue se agi.ta de 
proche en proche, de casa em casa , de .cidade em cidaJe, do littoral a o .sertão, 
toda a nacionaHdade brasileira em uma hora tremenda ·para os destinos da 
Republica ! 

!Sr . P rnisidente , te m assento, q uas[ diria, nos con selhos da corôa , o meu 
eminente pa tricio, que honrou u m dia uma das cadeir a s desta Assembléa, 
na · qual quiz o destino• que eu .houvesse de me sen tar t ambem. E lle e eu, 
v indos dos primeiros dia s da !Republica, separa dos um do out!ro na jornada 
tormentosa de 93 . O obsc.uro orador, t erçando a.rma s, n unca incondicional-
m ente, a o la;do d a a utorida de constitu ida, r e presentada, e.ntão, pelo porten toso 

Ma r·echa l de F erro; o h eroico ma rinheiro a bordo de sua bel lonave, ba tendo-
se intrepidamente a o la do d os seus ca mara das por aq.umo q ue se lhe a figu-
rava a verdadeira legalidade , por uma these doutrinaria qu.e lhe pa recia, 
como aios seu s correlig ionarios, qu e anda va err aido o V ice-Presidente da Re-
publica . 

Era um revolu<:iona rio, era um inconfidente . Não :ha via ainda o crime 
de lesa-magest a de n a R epublica, m a s e r a um precu r sor desse deHcto siti 

generis . Era , na l'in.gu agem das fo lh aJS rubr as que pullula m á beira dos go-
verna ndes fortes, um 'm ashorqueiro. 

O t empo fui2l a srua 01bra d e a paizi1g uamento ; clavitfico'u o a:rnbien1e; [loude-
se e nxer.gar mais f undo; r a iou nos horizontes de nossa P atria o anjo da 
clem encia tute lar, e os brasileiros se entreaibraçaram. A a mnisda deixou á 
his toria a mi·ssão de a t t ribuir a cad a um vs m eritos d e sua attitude . E o 
Governo, na hora. pres~nte , que se bate pela e·s t aibilidaidc. das instituições e 
pela ordem legal, t em i1 fe!ic idaide de conta r e ntr e seus collabora dores com o 

heroico Almirante Alexan drino de Alenca r . 
D e outra vez, na Pfeoccupação de tut e ar a saude publica, u m scientista 

de genio conduziu o G overno da R epublica a p romulgar um coddg o san itarlo 
no qua l se legislava c ompulso.r ia m ente, e m materia que ente nde 'com a saud~ 
de cada qua l, com a .hygien e de cada la r. 

F eriu-se uma r enhida batalha em torno dos principias doutrina1ios em 
conflicto. 

Tivemos, os .que n qs en volv·emos n esta !bait:l.lha, a felic'idad·e de ver ap-
pla ud ida a nossa atti.tude pe1o inspirador m aximo da Con s tituiçã;o da Repu-
b lica - o e.gr egio Ruy B arbosa . 

O Senado o ouviu ~uando aiffirmava que o Poder Publico, a '.Pretexto de 
m a nter a or dem , de assentar as m elhores condições proprias â civHização de 
uma cidade, .nã o te m 0 <lireito, a lém da e p iderme, e pide rme a dentro, de 
cada cidadão . 

Os a n imos se exaltaram na re·sist encia a essas m edida s que se n os afigu-
ravam 1yrannicas . Eu 1'ui um dos r éos desse e.rime . N ã o me peniten ciei delle ; 

não vejo motivos para m e pen itenciair ainda . 
O con f licto m a t erüp deflagrou. Tra varam -se combates nas <ruas desta 

Capital . Batalhou á f re p.te dos que entendia m ·combate:r pelo seu direito, na 
phrase lapidar lem:bra da opportuna m e nt e pelo honra do !Senador por Amazonas, 
c ujo n ome declino com )1abitual sympathia, o S r. Aristides Rocha , n a phrase 
de Vo·n I .r.ing acio•ns1el>hi!jm.dlo :a cada .um ·qu e 1se ,bata !Pell<>s .se'llJs ddre1tos; fi-

gurava na vanguarda, já entã o entre os m a is bravos como .um mashorqueiro, 
ridicula r izado naque lla ,é,poca, ·como um d esorde iro ,e um rebelde, o intrepido, 
ho je General Ter tuliano P otyigua r a, que dá á d ef esa da lega lidade, na hora 

p resente, o m esmo h eroísmo, a mesm a bra vura , a m esma sinceridade, o 
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mesmo desinteresse, com que se 1batia em 14 de Novembro de 1904, na rua da 
Passagem, nesta ICa;pital. 

éDiogo Antonio Feijó, figura consular, cuja evocação ainda a lvoroça o 
nosso patriotismo; Diogo Antonio F1eijó, 0 energico lMinistro da Regencia, que 
suffocou a:s sedições que a meaçavam a nossa prorpria :nacionalidade, a nossa 
propria independencia; Diogo cA.ntonio Feijó tambem foi mashorqueiro, tam-
bem fo·i des·ordeiro, quando e m connivencia, nada mais, nada menos, com o 
egregio ·Theophilo Ottoni, protestava este como .protestava aquelle contra as 
leis reaccionaria;s de 1841 e sublevava a então provincia de .S. Paulo, a então 
provincia de Minas Geraes. 

iSa;rmento foi exilado, desterrado pela legalidade, que imperava nas mar-
gens do Prata rsob o guante de D. João Manoel Ro.sas. Não podiam voltar á 
patria réos d e crimes politicos; estava m nas roes.mas condições de todos 
quantüs se insm,gem contra a legalidade. 

Não desconheço quanto são hereticas essas minhas evocações ; não des-
conheço, tampouco, quanto se pôde afigurar de impertinente a minha attitude 
nesta tribuna, . neste momento na votação de tal projecto. 

V. Ex. me perdoa;rá si minha heres ia se aggrava com a apresentação de 
uma emenda que vou t er a honra de manda r, á Mesa e em que condenso o 
meu pensamento, as minhas cogitações de patriota, a;s m<inhas preoccupações 
pelo bem publico, os meus dese.jos de alieerçar com o m eu lar a segura nça 
dos lares dos meus compatriota8, na .esperança de chamar a ciminhos mais 
suaves os detentores do poder pubJi.co e lhes fazer crêr que, no lado op·posto, 
os que nos são a ntagonistas , não são os tigres da Hispania, não são brasileiros 
que não sejam acces·sive>ls aos melhores sentimentos de amor rá Patria e de 
devoção á Republica. 

Eu vejo o declive em que vamos cahindo pouco a pouco. Vejo, com es-
panto, que todas as conqusta;s 'alcançadas pelo Chrisostomo da nossa demo-
cra cia, todas as victorias sellada;s pelo mais alto Tribunal de Justiça da Re-
publica, tod8!s se vão -o.biiterando, vão sendo pouco a pouco derrogadas pela 
interferencia impaciente do Poder Executivo. 

O direito que tiruha m e teem os nossos ·concidadãos de saber como peJ> 
sam e como agem os serus legisladores ; o direito de lerem nos jornaes diarios 
desta <Capital como das dema:is cidades da Re.publica as orações e os dis-
cursos dos seus rep.resenta ntes no Senado e na Camara, esse direito su~

cumbiu aos golpes de uma interpretação ora victoriosa e segundo a qual, 
tudo quanto aqui dizemos, tuuo quanto aqui expendemos no desempenho da 
nossa melindrosa missão, fica. nas paginas do Diario do Congresso, desco-
nhecido dos habeas-oorp~t& do !Supremo Tribunal Fooeral, que durante o qua-
triennio Hermes da Fonseca asseguraram a publicação dos discursos de to-
dos os opposicionistas da Cama;ra e do 'S'e na do, nos jornaes desta Capital. 

Ora, Sr. Presidente, testemunho nesse cre.pusculo que ·envolve ao mesmo 
tempo a minha velhice e, por essa dolorosa correspondenc<ia os dia:s da Re-
publica, assistio ao tríumpho, sem contra·srte, de doutrinas, segundo as quaes 
o Deput8!do ou Senador indeseja vel, t eem fulminado com a pecha de here-
siar·cha os discuI\Sos rque p•ronunciam . Ne m só deixam de ser dados . a publico, 
considerados como medicina to:iélca, capazes de e.nvenenar a alma potmlar. 
como ainda, sinão aqui, mas na outra Camara do Congl'esso Nacional, nem 
no proprio Diar-io elo Congresso, podem ser publicados na integra . 

O Senado me ·Perdoará o me ha;ver alongado nessa ex;pansão, o que 
possa haver de menos acceitavel neste grito d'alma e verá, com a sua ha-
bitual ind·uigenda, a emenda que ousei formular e que envio á Mesa. 
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":Emenda ao lJrojecto n. 145, de 1924, da Camara dos Deputados. 
F icaim restabelecidas as garan1(as con stituc1onaes no Districto 

Federal e nos Estados do Rio de Janeiro, S. Paulo, Bahia, Sergipe, ' 
Pará e Amazonas, continuando os orgãos do Ministerio Publico Fe. 
dera! a promover o processo e j'ulgame nto <los c idadãos impUcado:s noB 
movimentos revolucionarios que se manifestaram naquenes pontos do 
territorio nac.lonal. " 

Mande. a .Mesa a minha emenda. 

Era o que tinha a d'izer. (Muito bem; muito bem. O orador é cumprt-
nientado) . 

Vem ã Mesa, é li<la,. apoia:da e posta em discussão com a proposição, a 
seguinte 

EMENDA 

Emenda ao projec1o n . 145, <le 1924, <la 1Ca mara dos D eputados: 

Ffoam res ta'belecidas as garantias con stitucionaes no Distric to Federal e 
nos E stados do Rio de Janeiro, :s . \Paulo, ,Bahia, Sergipe, Parã e Amazonas, 
continuando os orgãos do Ministerio Publico Federal a p'l"omover o ;proce,;;so 
e julgamento dos cidadãos implicados nos movimentos revolucionarios q·ue se 
manifestaram n aiquelle$ pontos do territor.io nacional. 

Sala das Sessões, ~3 de Setembro de 1924. - Bátrbosa Lima. (*) 

O Sr. Lopes Gonçalves : - Sr. Presidente, tambem como o nobre Se-
nado1· que me prece<leu, não penetrarei nas questões <loutrinarias aqui le-
vantadas ,pelo honrado Sena:dor pelo Amazonas. Cingir-me-hei á questão pura 
e simples vinda do Senado, qual é a <la approvação ·dos d ecretos relativos ã pro-
rogação e extenstbilidade <lo estado de sitio, actos que foram praiticados pelo 
Poder Executivo .por dl!legação do Congresso . 

Todos sabem que h;t dous momento:;, q u e existem duas autoridades consti-
tucionaes, conforme as circumstancias e a oc•casião cO'ffipetentes para a de-
cretação dessa medida excepcional; o Congresso quando se acha reunido e 
o Poder Executivo nas férias do ,Congresso, dadas a em ergenda e a necessl· 
dade de seme.füa nte medida. 

!Sabe o Senado que foi o Poder Legislativo r e unido que , em sessão de 6 
de Julho do corrente ,anno, decretou o estado de s itio delegando ao Poder 
Executivo attribuição para prorogal-o ·e extendel-o a outras partes do terrl-
torio da R epuibJ.ica que não estava m .previstas. 

O Sr. Presidente da R epubUoa, por consequenda, .não está exercendo 
uma funcção discre cionairia dete rminada pela a usencia ou férias do Con-
gresso; não está e:x;eroendo attribuição definida no art. 48. Está exercendo 
a ttribuição delegada .pe~o Congresso e S. Ex. nest e momento lllão submette á 
nossa apreciação as m edidas decorrentes do estado de s it io, mas sómente a 
approvação dos decretos, que houve por bem baixar em consequencia da de. 
legação soberana do Cç>ngre.sso. 

(*) Falou depois o Sr. Bueno Bra,ndão. O discurso não foi publicado no 
Diario dlo Oongresso. 
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Poderão dizer que é abusiva, que nã o t em r azão de ser essa deleg~ão, 
que costuma o Poder L egisla tivo out orgar ao P od.ar Ex.acu tivo, quando se 
acha o mesmo ~oder Legisla t ivo fu.ncciona ndo . Não estou longe de assim 
pensar . Mas a pratica de outros !Paizes do m esmo regímen justifica perfeita-. 
mente a praxe qu€ tem s ido a doptada no Brasil . 

R ecordo-m e de •qu e, .qua ndo ·t eve logar, de 1861 a 1'865, a guerra d.e Sec· 
cessão, ·nos Estados Uin.'ldos, o ·Con gresso .da iRepu'blica, decretando medida.e 
excepcionaes, outorg ou a os presidentes Lincoln e Johnson, que o succedeu, 
o direito de susp ender o "habeas-cor.pus", qu e entre n ós corresponde ao 
estado d e sitio , porqu e, como sabem todos, que r na I nglaterra quer nos Es-
tados Unidos, o sitio e a a:pp!icação da J.ei m 11;r cia1 se caraicterizam pela sus-
pensão do " habeas-co:npu~" . 

E ssa m e.d.ida fo1 a utor<izada dura;nt~ esse periodo calamitoso da grande 
Republica, o Governo F ederal apoiado nos E stados do Nor te e lavrando a 
gner1 a da seccessão, a coIJiflag:ração .nos E stados do ;Sul . Depois de executa-
das as m edidas ei."Jce pciona es, delegadas rpelo Congresso Americano :..os re-
presentant es do P.ode r E xecutivo, nada ma is fizeram estes do q ue submetter 
ao Cong.r esso .A!merioa no os aictos decor ren tes da a,pplicação da lei marcial ou 
da suspensão do "habea s-c orpus " . 

E', pois - e assim ten ho entendido - uma superfetação, u m excesso de 
zelo, de escr upulo, alias louvavel, do Poder Executivo, sUJbmeüer ao Con-
gresso a quillo que o p:roprio Congresso já lhe havia delegado, aquillo que 
houve por bem consentir que fizesse, quaes os decretos de proroi;ar e es-
tender o estado de sit io . 

Não foi o Congresso q ue em uma lei votada soberanamente delegou ao 
Pod<;>.r Execu tivo essa faculdade de prorogar e estender o estado de sitio? 
Que n ecessidade ha, pois, n o regimen congressional, que possuimos, de re-
metter ao Congresso os decretos ·baseados em uma autorização sua, no exer-
cicio de um p oder soberano ? 

A meu vêr " Poder J:!:xe.cutlvo, de accôrdo com e, art. 80 da Conat!tutcâo, 
só deve remett er ao Congresso o relatorlo dos actos decorrentes do estado éle 
sitio, ou da execuç&o da lei r ela tiva ao .s itio, seJa esta lei emanante do pro-
prlo Congresso, seja do Poder Executivo, nas férias ou .na ausencla do Con-
gresso . 

E si assim é, Sr . Presidente, si este projecto, em debate, votado pela 
Camaira dos .De·putadoS, baseado a.penas esse ramo do J>oder Legislativo em 
uma com m unicação que lhe ifizéra o Presiclente da Republica, essa mensa-
gem têm o mesmo caracter de uma com munlcação que faç;a o Presidente da 
Republica da nomeação de um Minist ro Plen1potenclario ou de um Embaixa-
dor, da n omeação de um Ministro do Supremo Tribunal Federal, a.ctos a cujo 
respeito não se pó.de permittir emenda . 

O P oder Executivo, repito, louvavel nos excessos de zelo, nesses escru-
pulos de ordem f undament al p aTa a sua co-existencla honesta, nada mais fez 
do que conimu nicar ao Congresso que, no uso das attribuições que o Con-
gresso lhe delego u, prorogou o estado de sitio em differentes datas e Estados, 
e o levou ultimamente atlé 31 de Dezembro . 

O que é q ue n ós vamos aqui approvarr? Vamos a:t>.v.rovar porventura as 
medidas p.raticadas pelo Poder E xecutivo? 

Absolutam en te não . Vamos approvar uma delegação que jã concedemos 
ao Poder Executivo, que se limitou s implesmente á decreta.cão de actos jurí-
dicos, excepcionaes, e o · p roprio Congresso assim o ifez na certeza absoluta de 
que o P oder Executivo é o poder de pollc!a, que, em clrcumetanc!a de per-
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turbação da ordem publica, tem mais competencia para conhecer a situação 
do paiz <lo que o Poder Legislativo. 

Ora, Senhores, si deve ser applaudida essa communiu.ação feita pelo Pre-
;idente da RepubHca, dos decretos que baixou em consequencia de a'lltori-
zação outorgada pela lei de 6 de Julho, nada mais teríamos a fazer do que 
manaa·r archivar esta mesma communicação, ficando scientes, ratificando a 
delegação. 

Mas, r;o:rporificada como foi, em projecto de lei, entendo que não com• 
porta emenda. em face do proprio Regimento, porque a materia da emenda 
diversifica <"X·traordinariamente, da materia constante do mesmo projecto, 
que é simplesmente ap.provar decretos que prorogaram e estenderaim o sitio, 
confcrr.1 • a 2. utorização ·Concedida ;pelo Congresso. 

Era o que tinha a dizer ao Senado, de accõrdo com os meus modestos 
conhecin· entos e a experiencia que tenho de semelhante assumpto. (Muito 
bem, muito bem.) 

O Sr. Soares dos Santos•: - (*) Sr. Presidente, logo (!Ub irrompeu o 
movimento de 5 de Julho, acompanhando a acção do Senado, eu, ·em uma. 

declairação de voto explicita que fiz, disse que daria o meu voto a todas as 
medidas solicitadas pelo Governo para to.rnar effectivas as garantias de or-
dem. Como consequencia dessa minha manifestação .primeira, votei a favor 
do estadú de sitio e votei ainda pela prorogação que !fosse julgada necessaria 
pelos poderes publicas para a manutenção da o·rdem. 

O meu voto, neste momento, favoravel ao projecto, não. ê sinão a con· 
firmação ·daquelle p1ime~ro acto, porque entendo q'Ue a responsabilidade pela 
manutenção da or·dem v;ublica não ca:be ao Congresso Nacional mas ao Go· 
v·erno da Republica. 

Não .sou, porém, partidario dessas manife.stações louvaminheiras ao Go-
verno Fe<leral, de que talvez tenham decorrido actos que se refle<Ytem na 
vida publica i; pro<luzem consequenc1ar, p.rejud1c!aes â acção do Govern()I 
Federal. 

Fallo assim, de acclJrdo com o meu esp·irito conservador e fallo ainda 
pela contribuição que r.iude dar neste momento ao Governo da Republica, 
n a pessoa dos meus filrios que marcharam para o Estado de S. iPaulo, in-
corporados aos batalhõe13 que ipara lá seguiram. Voltaram, .sóm ente, depoi~ 

de terminruda a luta e ~rnde então, tomai-os nos m eu s braços satisfeito por 
haverem oumprido com os seus deveres de mJlitares. 

o SR. JOSÉ Mtra'í'INifo: - Apoiado. 
O SR. SoAREs Dos SA!'TOS: - Não ha, creio, mehhor confirmação da minha 

attitudf'. oo.nthrnada, mas independente, do que esta declaração que faço a lti-
vamente da. tribuna . 

. Espero, porém, que 'O Sr. Presidente da Republica exerça acçã0 . efficien-
te sohre. todos os Estadps, afim de qiue o grito plangente do Rio Gránde do 
Sul, seja ouvido, e poss~ ser attendido com as garantias individuaes que até 
agora teem sid-o dadas j.:>elo integro e illustre Sr. Jlll1inistr0 do Interior, meu 
presado amigo, Sr. Dr, João Luiz Alves. 

Sr, Presidente, ·não é facto extranho para todos os que aqui se aoham 
que muitos l"iog·randenses teem até emigrado do seu Estado por falta dessas 
garantias. Nã0 indago lji a acção vi<olenta do gover.no ·do meu Estado repre·· 
senta uma represalia co~1tra e. acção individua] de cada um dos seus adversa.-
rios. 

(*) Não toi revisto pelo orador. 
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Mas o facto é que o Sr. !Presidente da Republica, como arbitro supremo 
des.9a Fituação, deve garantir o .cumprimento da Constituição Federal no Rio 
Grande do .Sul, para que lá a paz seja estavel e para que possamos, em.fim, 
cuidar da unidade da P a tria, nosso maior objectivo 1quando pedimos a garan-
tia de todos os cidadãos. 

E ram estas as expres.sôes .que eu queria trazer ao Se nado, neste momen-
to, pedindo apenas ao Sr. Presidente da Republica uma unidade de vistas do 
seu Governo para 1que a justiça se faça de norte a sul e pa:ra que possamos 
sentir que o espírito da Republica ai·nda não está morto no paiz. Devemos 
confiar na acção governamontal para que o futuro da R epublica seja garan-
ildo como o foram os desejos daquelles que a instituíram a 15 de Novembro 
de 1889. 

Era o que eu tinha a dizer. ·(Muito bem; miiito bem. O 0 1'(UL01· é cumprt-
mentado). 

O Sr. Presidente: - Continua a discussão·. Si ninguem mais qu'.zer usar 
da palavra, vou ·encerrar a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Compareceram ao .Senado 37 Srs. Senadores, no rec:nto, p orém, não ha 

visivelmente numero pa.ra as votações. Vae ser feita a chamada. 
Procedendo-se ll. chamada, verifica-se a ausencia dos Srs. Pires Rebel-

lo, Benjamin Barroso, '.Manoe1 Mo·njardim, Bernardino Monteiro, Modesto 
Leal, Rampaio Corrêa, Bueno de P aiva, A. Azeredo, Lauro Muller e Vespucio 
de Abreu ·(10). 

O Sr. Presidente: - Res ponderam á chamada apenas 27 Srs. senadores. 
Não ha numero para a v·otação da materia enoerrada, que fica adiada. 

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO 

O Sr. Ant-0nio Moniz ("): - Outra lei elaborada, contra todos os pre-
ceitos da sciencia, foi a que approva .os actos do Governo, relativos á inter-
venção no Estado do Rio de Janeiro. 

Nio v enho dis cutir em essencia o caso do Estad0 do Rio .de Janei·ro, por-
que já s·obre elle manifestei a minha opinião no momento opportuno, pegan-
do o meu voto ao respectiv 0 projecto. O que ora affirma é que essa lei tam-
bem foi redigi.da sem o necessario cuidado. Quem a lê não sabe em que se 
f umdou o Congresso para approvar o acto do Sr. ,Presidente da Hepu'blka, 
iaiervindo na:quella iunidade da Federação, porquanto ha manifesta confu-
são na sua ;redacção, .ninguem sabe si a intervenção se baseou no n. 2, no 
n. 3 ou no n. 4 do art. 6° da nossa !Constituição. 

O SR. LOPES GONÇALVES: - O que é facto é q11e o Congresso considerou 
legal o acto do Governo. 

O SR. ANToNro lVIoNrz: - E' isto ju.stamen·te -o que estou affirmando: o 
Congre~s0 tem votado leis inconstitucionaes, contrarias a todos os prindpio6 
geraes do direito; leis confusas <:! até mal redigida!!. 

O SR. BUENO BRAN])Ão: - E' J.sso: para V. Ex. tudo quanto o Congres~ 
so faz é errado e mal feito. 

('·) Discurso preferido na hora do expediente. 
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o SR. LOPES GoN'çALVES : - E o facto da lei ser mal r efügida, p oderá ser 
quandc muito uma quest ão de ordem grammatical . 

o Sn . ANTONIO MONIZ: - O'ntra lei, Sr. Presidente, em identicas condi-
ção áquellas a que acabei de a lludir é a qu e a u torizou o Poder Executiv() 
a prorogar poi: delegação n estado de sitio a todos os pont os do paiz onde jul-
gar conveniente, o que é francamente inconstitucional. 

O SH. Bmmo BRANriÃo: - Muito legalm~mte. 

O SR . ANTONIO MONIZ: - Muito incom;titucionalment.e. 
o SR. BUENO lBRANDÃO : - Muito legalmente. 
O SR. Aw.roNio 'MoNiz: - E a prova de que foi muito incons titucional-

m ent e é que V. Ex . e~tá com o mafor empenho e a maior pressa que se vote 
o projecto que suppõe v ir constitucionalizar esses actos inconstitucJonaes d<> 
Presidente da Republica. 

O SR . BUENO BRANDÃO: - Não apoiado; não é este o ob;~ectivo do projecto. 
O Sn. ANTONIO MONIZ: - Outra lei ainda , Sr. Presidente, semelha11te 

á:quellas aqu e me referi, é a recentemen te votada e prom·ulgada, relativamen-
te a processo, julgamento e prescripção de cri.roes politicos. 

Esta lel ê tão defeituosa que os seus proprio autores, aquelles que mais 
propu gnaram pela sua appruvaçãio, quatro ou cinco -dias após a sua publici-
dade nc Diari0 OfticiaZ, aprese·ntavam, na Camara. dos .Sra. Deputados, 'um 
proJecto fazendo-lhe varias correcções . 

O SR. LoPES GoNÇALVEs: - O ique, a liás, .é lcuvavel. D esde que a lei con-
tém enganos orr senões, louvavel é o procedimento ãa:quelles que a corrigem. 

O SR. ANTONIO M•oNiz: - O aparte de V. Ex. vem em apoio a minha ar-
g umentação. 1 

O SR . LoPES GoNçAj:.VEs: - V. E x. sabe que é natural dos homens errar. 
O SR. ANTONIO MoNiz: - Não estou censurando o Congresso Nacional, 

por ter feit0 correcçõe~ na lei. E;,tou assignalando que essa lei é tão cheia 
de de·feito<> que quatro dias após a sua ,publicação, os seus proprios autores, 
fü•. tribuna da Camara, propunham-lhe modifi.cações . 

O SR. EusEBIO DE ANDRADE: - Propuzeram modificações pare. evitar chi-
can"-S e sophismas na execução da lei. 

O SR. ANTONIO Mo:1uz : - O q ue ,é certo é ·que taes ~ei;i são a confirma·· 
ção de que éstamos le&is-lando com precipitacão, de afogadilho, nos deixando 
domin11.r pelas paixões de momento, n ão a tten c1endo aos legitimas interesses 
do paiz. (Apartes). 

A lei de Imprensa, Sr . (President e, esta'belecen um estad·o de sitio chro-
nico pa~·a o jornalismo. 

o Sn. BUENO BRANDÃO: - Não apoiado . 
o SR. EUSEBIO DE ,;\NDRADE: - Não apoiado. A le0l âe imprensa dá respon· 

sabi!idade effectiva. 
O SR. ANTONIO MqNiz: - Aliás, esta. lei ainda não satisfez ao Governo 

"' a prova é que apenai,i decretado o estado de sitio, a primacial preoccupaçã<> 
fü)S dirigentes foi es tabelecer a mais severa censura para os jornaes. 

O SR. BUENO lBRANnÃo : - Assim tem sido em todos os estados de smo. 
O Sn . ANTONIO Mof'!Iz : - E' um engano de V .!Ex. O esta.do de sitio nã0o 

comprehende a niberdade de imprensa. E sta opinião, aliás, não é minha, mas. 
de illustres constituciqnalista e jurisco·n.Sultos, entre os 1quaes citar~ Ruy 
Barbo::;a e Leopoldo de Bulhões . Ambos sustentam brilihantemente que o es• 
'tadQ de sitio não comprehende a liberdade de imprensa . E' o pontific:i do 
direito constitucional brasileiro, como vv. EEx . não cessam de procla-
m ar, que em discursos1 em artigos de jornaes, ·em razões perante ,o Suprem o 
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Tribunal, affirma .que o Estado de sitio não comprehende a liberdade de im-
prensa. 

Mas, Sr . Presidente, o Governo ainda não se contentou com a censL!Ta 
rigorosa que poz em pratica. Como em uma das sessões passadas salientou 
o honrado representante do Amazonas, Sr. Barbosa 'Lima, em relação á li-
berdade de imprensa estamos em uma situação por demais precaria, como 
jámais estivemos em nosso paiz. (Avoiacios .) 

Mas, ·como ia dizendo, Sr. Presidente, o Governo ainda não se contentou 
em asphyxiar por completo a Iibe·rdade de imprensa, só deixando que os jor-
naes publiquem o <(Ue os censores visam. 

Suspendeu, attentando contra o fü.reHo de propriedade, a publicação de 
jornaes! 

V. Ex., Sr. Presidente, permitta-me que me dirija directamente ao di-
gno representante de Minas Geraes o Sr. Bueno Brandão, e pergunte a S. Ex. 
si tambem, na sua opinião·, o estado de sitio dá ao Presidente da Republica o 
direito de su<ipende·r a publicação dos orgãos da imprensa. 

O SR. 'BUEJNo BRAN'IIÃO: - Autoriza a tomar todas as medidas necessa-
rias á manutenção· da ordem. 

O SR. ANTONIO MoNrz : - Não autoriza a attentar contra o direito- de 
propriedade. E o que se fez com o Correio da Manhã não foi mais de que 
um attentacil 0 contra esse direito, aseeguaTado p elas instituições de todos os 
povos policiados. 

Quando se deu a .suspensão do Correio da. Manhã, este impo·rtante orgão 
da nossa impren;;a, que tão a1evantados serviç;os tem prestad0. ao- paiz, es-
tava sujeito á mais severa censura. O Correio da Manhã sómente publicava 
nas suas columnas o <que a censuira peTmittia. 

o SR. MONIZ SODRE': - o que o Governo queria. 
() SH. ANTONIO 'l\![oNiz: - O ~ue o Governo queria. 
O SR. BUENO· 'BRANDÃo: - E n a s suas officinas o que os revoltosos 

que·riam. 
o SR. ANTONIO MONIZ: - E' cousa muito differnnte. 
O SR. BuEThro BRANDÃo: - ID' a mesma cousa. Era a bandeira que cobria. 

o contrabando. 
O SR. ANTONIO •MoNiz: - Ist0 ainda aggrava mais a situação do Governo 

porque já não se limita a restringfr a liberdade da manifestação do pensa-
mento nos jornaes. Vae até aos livros e outras especies de publicações. Que-
remos voltar, senhor Presidente, a tempos immemoriaes! ... 

O nobre Senador por Minas, com o seu aparte, vem lembraT-me a época 
em que ninguem podia daT public.idade a uma linha, ningu"em podia fazer 
qualquer publicação sem que fosse primeiramente submettida ena á censura 
dos pr{'postos do Governo. 

O SR. BUJDNo BRANDÃO: - O que V. Ex. deve fazer é appeaaT para os 
conspiradores, pendindo-lhes que não conspirem. 

O Sn. ANTONIO MoNiz: - Eu não tenho autoridade nenhuma para :ra--
zer appel'os a conspiradores . Nesse caso pediria, então, a V. Ex. que, com 
o prestigio de que 1gosa junto ao Governo, ·fizesse-lhe ver a necessidade de se-
rem Tespeitados os di·reitos constituc!onaes dos nossos cüncidadãos. 
O SR. BUENO iBRANDÃo: - E' preciso appellar pal'a os conspiradores. 

O Sn. MONIZ SoDRE': - Os conspiradores são os homens do Governo. 
O SR. BuEJNo BRANtj.ÃJO: - Os patriotas são os que estão em São iPaulo e 

no iParaná, na opinião de V. Ex . 
o SH. ANTONIO MONIZ: - As ~onspirações resultam das faltas dos go-

vernos. 

• 
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Mas, Sr. Presidente, ditas estas palavras que eu lamento tanta irritação 
tenham causado ao meu illustre amigo ... 

O SR. BUENO BRANDÃO: - Irritação nenhuma, não ha razão para isso. 
O SR. ANTONIO MoNiz: - .. . passo a me referir ao projecto da Camara 

dos Deputados, que, dentr0 de poucos instantes, teremos de votar. 
Eu disse, Sr. Presidente, .que este p·rr.ijec.to, que por alli transitou com a 

maior precipitação ape~as teve em sua defesa a voz do Sr. Deputado João 
Santos, meu illustre conte·rraneo e amigo, digno representante do Estado de 
que nesta casa sou humilde mandatario . 

Eu disse S. Ex. foi por demais infeliz na justificativa do mesmo pro-
jecto. Aliás, S. Ex. ·não justifkou propriamente o projecto, mas a de.Jegaçao 
para a prorogação do estado de sitio, conferida ao Chefe da Nação·. 

Affirmou S. Ex. 
"Quand(} votamos o estado de sitio estavamos na immine.nc1a do 

encerramento das nossas sesS'ões, no prazo legal de 4 mezes. Justo 
era, pois, que dessemos ao Executivo a faculdade, que lhe demos, ae 
prorogar o sitio no caso de ser elle neces.'>ario". 

Ora, Sr. Presidente, admira que esta razão tenha sido adduzida por um 
illustre cultor do .direito. O facto de estar o Parlamento proximo a encerrar 
as suas sessões não constitue motivo para ·que de·legassemos ao iPoder Eexe-
cutivo a faculdade privativa do Leg1s lattvo de decretai· o sltio, porquanto é 
sa•bido que no interregno das sessões ei;sa faculdade cabe ao Chefe da Nação. 

Accrescentou ainda o i!lustre Deputaclo: 
1 

"V. Ex. aab;e ainda que 0 nobr<J. Deputado censurou (r.efere-se ao 
Sr. Azevedo Lima) o .S•r. Presidente da Republica, pela falta de pu· 
blicidade do dec-r•eto do sitio para certas zonas, mas a vet"dade é que 
nessas zonas patia. onde o sitio, foi decretado se fez a publicidade des-
se acto governamental. Mas quando isso não se fizesse, ê de la-
mentar que o nobre Deputaido que vem arguir a autoridade do Sr. 
Presidente da R jlpublica, decretando uma medida de ordem constitu-
rcional e até pre·'lentiva, nã0 .indicasse um recurso ao Poder Judicia· 
rio para evitar p·u annullar seus e·ffeitos detrimentosos". • 

Primeiro, S,r. Presi<'.lente, o honrado Deputado pela Bahia fez uma af-
firmação ·que não é a expreissão da verdade. Não ·ê exacto que os decretos 
do Sr. Presiden~ da Republica, pro•rogando o ·sltlo a algumas unidades aa 
Federação tenham sido ~mblicados no Diario Offioial, pelo menos, no momen-
to opport<i.mo não o .fora;m. Esses decretos foram publicaclos muitos dias apôs 
o sitio estar produ;;.,indo os seus effeito.S . 

E com relação ao. :E1stado da Bahia deu-se um fact0 mais g.rave. E' que 
esse sitio clandestino cor,neçou a ser praticado muito antes da data em que foi 
lavrado o respectivo dec-,ceto. 

Além disso, Sr. Pr,esidente, tal decreto .nunca fo i publicado no Dia.rio 
OfficiaZ do meu Estado. O ·que -o Diario Official da Bahia publicou foi apenas 
um telegramma do 1Sr. Ministro interino do Interior, communicando ao ci-
dadão que alli se acha :na detençã0 do poder publico, que ·o sitio havia sido, 
decretado para aqu ella ·\midade da Federação. 

Como disse, pois, o f>itio da iBahia, que o .S•r. João Santos quiz justificai', 
a lém de ter sido clande~tl:no, foi antecipado, porquanto, muito antes da com-
munlcaçã0 do Sr. MinistTo do Interior, o Sr. G6es Calmou exercia actos in-
herentes ao mesmo. Assim é que prendeu varias cidadão.S, deportou diversos 
jornalistas e suspendeu atê a publicação de. jornaes ! S. Ex. aproveitou-se do 
momento, não para p'l'estar urn serviço ao gôv·erno daquelle que 0 collocou 
pelas bay0<netas, na suprema administração da Bahia, mas para saciar odios 
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velhos, para perseguir os seus a:dversiuios, aquelles que combateram a sua 
candidatura e combatem o seu .governo. Assim é que prendeu um jornalista 
e deportou-o só porque tha tempos esorevera um artigo combatendo a sua 
administração. Vê V. Ex. a quanto se presta este abuso da decretação do es-
tado de sitio no nosso paiz! O detentor do poder na Bahia explicou o seu pro-
cedimento, dizendo que recebeu um telegramma do Presidente da Re1Jublica, 
autorizando-o a praticar actos inherentes ao estado de sitio, visto como em oc-
casião opportuna o decreto seria publica! Si VV. EEx. acham que isto está 
de accôrdo com os nossos preceitos c.onstitucion1:.es e com os princlpios geraes 
de direito, <m nada mais te·nho a dizer. Mas, Sr. Presidente, o Sr. João San-
tos, ·que jus.tificára de modo geral e .de maneira contraproducente a decreta-
ção do estado de síio e a sua prQII'ogação por · delegação, occupou-se especia l-
mente da Bahia, para dizer que effectivamente alli jâ.mais a ordem fôq·a a l-
t erada, que reinava sempre a mais completa paz, mas que o sitio se tornára. 
necessario, porque em Sergipe houve um movimento revol ucionaria, do qual 
resultára a deposição do GovernadoT e a Bahia limita-se com aquelle Estado . 

J'á tinhamos o sitio prt"ventivo, não admittido pela Constituição brasi-
leira ... 

O SR. LOPES GoNÇALVlilS: - O sitio preventivo é admittido pela Constitui-
ção brasile ira quando falla em pe.rigo imminente. Bi o perigo () imminent<>. 
elle não acontece, esta para ac.ontecer. 

O SR. ANrONro M.ONIZ: - Estã·o commigo todos os nüssos commenta.lo-
res, com excepção do Sr. Carlos Max:miliano . João Barba lho e Aristides Mil-
ton sustentam a inconstitucionalidade do sitio preventivo. Já tínhamos o 
sitio clandestino, já tínhamos o sitio por a ntecipação, -O·riginal oreação do 
Sr. Góes CalmG!Il. Agora temos o sitio, que eu não sei como qualifiq·ue, te-
mos o sitio em um Estado porque no E stado vizinho houve perturbação da 
O'l'd<?m ! De maneira que, s i · em Pernambuco a ordem fôr altera?ª• decreta-se 
o · sitio em Alagoas ! 

Como o Governador de Sergipe foi depos to, foi. decr.etado o sitiá ·para 
a ·Balhia, onde a paz é comp!eta e absoluta, tão comple·ta e absoluta que o 
Governo da R epublica , r ec.eiando receber o· herdeiro do throno da Italia nes-
ta Capital, obte·ve que S. A. fosse alli receber as justas homenagens que a 
Nação brasileira 11he desejava prestar. 

Si a B a hia €stivesse em c ondiÇões· de precisar dO' sitio, estou bem certo 
de que nem 0 Sr. Ministro do Exterior, nem o illus.tre Sr. Presidente da Re-
publica, teriam feito semelhante a ppelo ao go;verno da Italia. 

ST. Presidente, justificando o sitio da Bahia , 0 i!lustre Deputa do a. que 
v~nho me r eferindo tratou tambem da sua po!itica Interna. E' verdade que 
a isso foi compeUido por apartes de dignos ·representantes '10 Districto Fe-
deral. O interessante é que S. Ex., espirito liberal, justificou o facto da-
quella grande unidade da F·ederação não ter na sua representação um só de-
legado do partido que faz opposição á situação. alli dominante e que na oc-
casião da eleição se achava n-0 poder. Não podendo conte~tar que, eff.ectiva-
mente, pelo menos O·S · candidato.s diplçimados, aliás, por uma i'unta tque lhes 
não era sympathica, foram honrados com o suffragi.o do eleitorado bahiana 
para represenial-o na Camara dos Deputados, o s .r . João Santos sustentou 
o seguinte princip!O: 

"LPor consequencia é injusta a apreciação do nobre D eputado, 
quando diz que varios Deputados pela Bahia, foram eleitos pela .;on-
descendencia official. Além de .que é preciso attender que os illustres 
Deputados que compõem a grande maioria da ICama:ra, iámais s e pres-
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tariam a sanccionar a.ctos que não fossem conforme. a sua eonsciencia, 
não é p assivei apreciar si tal o·u qual cida.dão foi eleito, pois seria ne-
cessrurio entrar na analy0se das actas". 

Dous pontos ha a commentar nesse trecho de> discurso do illustre Depu-
tado pela Bahia. O primei-r-0 ê se ent·r~ nós o Poder L egislativo a.lguma vez 
já tomou delfüerações contrarias á verdade eleitoral; o segundo é que a Ca-
mara dos Deputados nãà entrou em apreciações ácerca das actas eleitoraes, 
em virtude das quaes foram diplomados a lguns representantes da actual 
opposição bahiana, e por isso os depurou! Qmem :J.er esse period0 do discurso 
do Sr . João Sa ntos tem a impressão de que S. Ex. está ha muitos annos 
afastado do Brasil, ou que -si permaihece arqui vive nas regiões ethereas, não 
se preoccupa nd o· com <JS factos humanos, porque não é passivei que de boa 
f .é haja, um só cidadã.o capaz de dizer que no nosso paiz o poder verificador 
não tem mHhares de vezes claudicado no exercicio das suas <funcções, atten-
tando flagrantemente cont·ra a verdad·e eleitoral, deixando de reconhecer os 
legitimas repr·esentantes do eleitoxado, para dar entrada no Congresso Nacio-
nal aos repudiados pelo povo. 

O Sr. Presidente, já se achando encerrada a discussão da ·proposição da 
Camara dos Doputados, não me é licito mais tomar pa:rte no seu debate . Por 
isto .aproveitei o exp ediente para manifestar n meu voto contrario á sua ap-
provação. 

Não posso, Sr. Pres:dente, .de fórma alguma .conco1·rer para a sua appro·· 
vação e não poss0 poTque e stou realm.ente .convencido de .que a refe·rida pro-
posição é manifestament~ in.c.onstitucional. 

E' inconstitucional, ~r . Presidente, porque approva actos decorrentes de 
vma delegação inconstitucional. E' ainda inconstitucional, porquanto, segun-
do a propria palavra do Gove1·no, nada justifica a permanencia do sitio . O 
paiz não se acha debaâ.xo de uma ·gra,ve commoção intestina, nem sob a acção 
de uma invasão estrangejra. 

A todas as horas, a todos os mommnos vemo.s o Governo affirmar em. 
documentos off iciaes, que o movimento que explodiu em S. Palllo e em ou-
troei Esta.dai;: da Republica já foi s uffocado . 

N Pstas condiçõe& nãq é passivei c.ontinuem suspensas as garantias cons-
titucionaHs. 

O estado ele sitio é uma institudção anacronica. Não se concilia mais com 
a evoluçã0 moral e intellectaal attingida pela humanidade. 

E a nossa Constituigão, .e.orno a dos paizes que o adaptam, só em casos 
excepclonaes permitte a sua decretação. E' uma m edida que acarr·eta graves 
prejuizos a o paiz, sob todos os pontos de vista , 

Assim, pois, Sr. P .residente, decla.ro que voto .contra o projecto que den-
tro em poucos instantes V . Ex. v.ae submetter '1, votaçã<> :lo ·Senado, "'' assin'< 
votando, lamento profunclamente a situação prec.aria em que se acha e; nosso 
palz, a mais precaria talvez por que tem passado na sua existencia. 

Sr. Presidente, infel jzmente- nós não n.os achamos sóme,nte sob a acçã!J 
de uma crise politica, economica, financeira e sodal; nós nos ac.ha mos igual-
mente sob a acção de uma crise de prln.dpios .que 1\ .certamente o facto r p-ri-
macial de todas as outras. O que é p0reciso é que tenhamos juizo e que todos 
empreguemos o maximo esforço para quo o regimen co·ilstitucional seja res-
taurado no paiz, por.que sómente assim é ·que a ordem poderá ficar definiti-
vamente firmada. (Muitq bem; muito bem.) 

E' annunciada a votaQifo, em disoossão unte.a, da proiposição da Camara 
àos Deputados n. 65, d~ 1924, aJPP·rovando varias decretos estabelecendo 
estado de sitio em diversos pontos do <ter·ritorio naclvnal e prorogando essa. 
medida consti.tucionDJ atf 31 de Dezembro do corrente anno. 
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O Sr. Moniz Sodré (pela orcümi): - Sr. P residente, venho, neste mo-
mento, apresentar á consideração dos meus i.Jlustres collegas do Senado, 
uma simples questão de ordem, que, com ser stmples, pela evidencia da sua 

facil demonstração, é do maior alcance po!ltico pe1o. seu. aspecto moral, 
:iuridico e 1constHucional. 

O ![Jrojeoto, que V. Ex. acaba de euibmetter á wtação desta casa., 
não sei mesmo como o .possa classificar, •taies são as divergencias a seu reii~ 

peito, na out<ra e nesta ·C El!~a do Congresso Naciona l 
Eu perguntaria, áJque.tles .que se teem tornado arautos da sua defesa, 

sob o ponto de vista -legal ou constitucionail, que é o .que entendem ~or esse 
projecto, qual a sua natureza ou o seu fi.m. 

'.Será, um projecto decretando o estado de sitio ipara quasi tres quartos do 
territorio nacional? Ou seriá apenas um acto dec1aratorio de um sitio já 
existente? 

,Si v. Ex . me pel'mitte, 8r . Presidente, consultaria aos meus honrados 
co.Jlegas, o .Sr. Bueno Brandão e ao Sr. Lopes Gonçalves, principalmente, 
para .que e1'les me dissessem si entendem que esse projecto é um projecito 
il.e si.tio ou um acto declaratorio de um sitio já decrewdo. 

O iSR. BUENO BRANDÃO: O que .eu ·penso do ,projecto já disse ihontem:i 
não yirei agora reabrir a discussão. 

O ISR. MONIZ .SoD'IÉ: - O discurso de V . ·Ex. não foi pub.Ji.cado e eu; 
por ignorar a existencia deses projecto, não ·estive presente na sessão de 
hontem. 

o SR. ANTONIO MONIZ: - V. Ex. SU.PIPrimiu o dtscurso. 
O 'SR. Mo·NIZ 8oDRÉ: - Em todo o caso, 1Sr. Presidente, V. Ex. com -

p·rehe nde que eu não viri.a á trib11na fazer um discurso em torno á .resposta 
que me quizesse \kl,r o meu lhonrado co!lega. Que julguem o Senado e a 
Nação si um representante do paiz, que tem t ã,o graves responsabHidad~, 
porque é um ·o-rgão da palavra officiail, J>óde recusar uma informação, :pedida 
por um coUP,ga pare, orientação do Senado, a respeito do modo pelo qual elle 
compreihende uma medida .governaiment&l. 

O ISR. •BUENO BRANDÃO: - V . Ex. n5,o pede informação, pede uma 
opinião, que já dei hontem. 

C\ SR. Momz •SoDRÉ: - Mas o Sr. L()pes Gonçalves declarou que nã0 
se trataw1 de u.m. projeclo {te s it io , mas de um aicto decla ra tor1o de &itio. 

O 1SR . LoPES GONÇALVES: - Perfeitamente . E' essa a minha opinião. 
10 SR. ·MONIZ 1SoDJef.J: - Vou ac{)eitar a discussão no terreno em que a 

c.ollocara.m os meus co.J'legas, para mostrar a sis. EEx. ·que o projecto que 
à.caba de ser submettldo 1á votação do ISenaido não póde s iquer ser objecto de 
deUberaçã.o . 

Não digo, Srs. ·Senadores, nií.o digo, sinnrp.Jesmen.te, que elle não .pódo 
ser approvado ,pelo S enado: e;fd'i.rmo {)n,tegoric.amente q.ue, legalmente , elle 
nãa pôde constituir objecto de delLberação do proprio Senadio. O !Senado não 
póde siquer tomar conhecimento del'le; porque, s~ tem a s imples fórma. 
Íi:iaterial do ,projecto, faltam-Lhe todos os requisito.s legaea <il Cl)nsl:!tuciomvis 
µecessarios á sua existencia juridica . 

IV . Ex., Sr. Presidente, sabe que o :p·rojecto a;presentado na outra Casa 
do Par1amento Nacional foi logo submetti.do a um requerimento de u.r.gencla. 
Pa ra que, Srs·. Senadores? · 

O 'Regimento da Oamara é d.e uma clareza indiscutível; só admitte a ur-
gencia naiquelles casos em que fica p.rejudicada a maiteria, si não fOr logo 
su1bmettida á votação. 
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O SR. BUENO BRANDÃO: - Quem "julga da urgencia? 
O SR. MoNIZ .SonRÉ: - E' o c.riterio e a dignidade proifissional de cad~ 

um doe Srs. Senadores, não é o al'b1trio volunta;rJoso dos que querem submet-
ter-se apenas ao,o, capri•chos intiividuaes. 

Sr . . Presidente, si se -trata - eis a'hi a razão 1pela. qual coJJo·que! a ques-
tão nestes termos - si se trata. de um simp.i.es acto declaraitorio, como· aifir· 
mou o nohre Senador por Sergipe, este projecto não seria JUtil, não seria ne-
cessario, antes ,supel'!fJ.uo , .por consquenda, não poderia. te!' o caractr de 
urgen<Jia. 

Urgencia para que, si estamos sob o estado de sitio? Qual a urgencla de 
d·eclararmos valido um sLtio, s·i eJle já estava ,le.gitima.menite decretado? 

Si o Presidente <ia Republica tem si fa.cu1dade ce>nstitucionSJI de decretar, 
po.r meio de uma delegação legislativa, o estado de sitio·, pe~gunto: qua.1 era 
a urgencia que tinha esse decreto. que vinha galvani21ar essa medida jã em 
vigor? 

Em q.ue ficaria ·Prejudica.da. a materia Si porventura a discussão se es· 
tendesse <por 3, 4, 5, l ·O dias ou ~M 31 de Dezembro? 

Ei-s, <portanto, 1Sr. (E>.residente, pol'que o requerimen.to de urgencia foi um 
abuso de ;poder praticado pela outra Camara do Congresso Nacional. 

O SR. BUENO BRANDÃ:o: - 'M'a.s o <Senado tambem voto·u u·rgenciai, v. El%. 
est'á censurando o Senado. 

O SR. MoNrz Soml.É: - Br . Proo-idente, ch€·garei á questão do Senado no 
momento o;pportuno. Estou dtscutindo o ;p.rojecto nos seus tramit€s regimeh· 
taes na outra Casa do ~ngresso . 

i0 SR. PIREsrDENTEJ: - Ohservo ao nohre ,s·enador ·que a maiteria não esta. 
em discussão. 

O SR. MoNrz SolJRFJ: - Y. Ex. tem razão. F1oi um lapso· de linguagem 
Quando disse discussão dp projecto, devia ter dito: da qu€Stão de o·rdem. Eu 
estava discutindo a minha questão ue ordem, quando affirmava que esse pro· 
jecto não tem exüitencia ju·ridica nem ce>nstitucional. 

E V. Ex .. saJbe, juri.:;;ta. eminente como . é,. ser .ponto paicifico em maiterla 
con.stit'1lcionail, a asseverE,i,ção de que, quando um pro·jecto qualquer transita 
em qualquer das camara;:; legislativas, si ellt> não segue os preceitos da sua 
lei ·Inter.na, vem le>go lnfluinado do vioio de inconstituc~onalida.d€, <porque a 
incons1titucionalidade de }lm projecto, decorre, ou ·de haver violado expressa-

mente um artigo ex;piicitp da Constituiç,ão ou :r;or ;niÍJO ter obedecido aos tra-
mites .regimeruta€S imp.re$dndiveis á sua aiwrovação . 

Eu affrmo que o projecto submettido á discussão .por um requerimento 
de urgencia, ifoi a,pprovado com violação do regimento interno da C:ama,·a dos 
De1m t.axios . · 

E, senhores, essa é a menor das suas vioiações. 
Submettido o proj€ctp á deliberação da Gamara, rnaniife.9t,ara.m·se i;;obre 

eJie dous illustres De,put2j-dos: um a favor e o outro contra. 
O Sr. Antonio Cal'lo,s, nome sobejamente conlhecido no paiz € qua ~a

mento se envolva nessas questões de cegueira partidaria, que não estão na 
altura das honroisas traqiç·ões do ·seu nome, lamenrto que •S. Ex. julgasse 
neceesaria, a sua intervenção ;para 111.mordacar a Camara no debate inopiI1ado 
de um decreto de ·sitio, 1qu€ se estende Indefinidamente, ,pelo tempo afóra, 
'PO·l'q•Ue, indo até 31 de De;zembro, ;nin.guem sabe si não se alongará. até a ter-
minação do quatriennio, 1oom ainda po:ssiveis 1proro.gações'. Esses decretos de 
sitio ·Indefinidos no tampo da 1sua duração, corno ta.mbem indefinidos, se possa 
assim füzer, na sua extiensão territorial, porqu€ se a lastra se>bre a maior 
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parte do territor1o bt·asileir•o, sem .que saihamos si já se estendem ao Rio 
Grande do ,Sul e .Santa Oatimqna, foram votados de afo.gadilho, por mélo de 
urgencia e encerramento da d'rscussão. Esse encer.ramento tambem foi feito 
por um requerimento. 

Impugnado o proposito de se estancar nos 1a:b101s dos Deputados a mani-
festação do pensamento, affirmou, enitão, o ·sr . .Presidente da. Camara : "o 
proJecto em discussão unica, corresponde á segunda wscussã,o ,. • Diz o arti-
go 313, Jeira b): "íPoder-se-ha requerer o encerramento, desde que t~nhani 
faJado pelo menos dqus oradores iiiolbre o artigo cujo encerramento de dis-
éussã.o fôr requerido.'~' 

Peço liC€1Ilça, a V. E;x. e ohamo a attenção do !Senado para collocar em 
fôco a questão de ordem, afiizr.1 de que se veja si eu tenho ou não razão :nas 
aflf!rmações que faço Vou ler ao Senado o artigo citado ·pelo Presidente da 
Oaim:iira dos Deputados e desta fãrma fica :res·pondido o .aJ):l.rte C!o Sr. Bue-
no Brandão, quando retrucou q,ue o projecto tinha sido regimentalmen.te a;p-
provado pela Camara dos De,putados. 

O ISR.. BIB!lNo BRANDÃO: - Ed'fectivamente o foi. 
O SR. MoNrz 1SoDRÉ: - O Sr . .Presidente da Oamara dos Deputados assen-

tou a sua delfüeração em duas a.ffirmrutivas : prime.ira, •<n1e este p·rojecto devia 
ser CO·nsiderado em .2.• discussão; segUJlda, ·que o Regimento declara que um 
projecto, em 2• discuesâlo, pôde ter o seu debate ~m·cEtrrado, desde .que dous 
oradores se tenham manifestado a respeito. Um dos amigos é o seguinte: 
"Terão uma só discussão, que corresponderá •á segunda discussão, as seguin-
tes proposições: approvando ou não o estado de sitio que, na ausencia do 
Oongresso, ho·wve·r sido diecretado pelo !Poder Executivo." 

Ora, :Sr. Presidente, na mentalidade do iHustre Presidente da ·camara.. 
esta concessão, para considerar-se em 2ª discussão, que se ;faz a um projec.to 
que approrva ou suspende um sitio, decretado na. ausen.oia do Oongi·esso, rpóde 
ser applicada ao projecto· que approva ou sus·pende o sitio, decretado na pre-
sença do Oongresso, e como nós estamos nessa politica de inversão de todas 

as normas consti.tuoi{maes· e de toaos QS .principias de moral politica, S'. Ex. 
a.proveitou-se promp>tamente desse artigo, .quando na realidade elle se ante-
põe form.alme rnte ao aoto da :Mesa. EHie ,se refere a ·projecto•s sol>re sítios 
decretados na ausencia do Congresso e o · projecto en>tão em debate trata de 
sitio decretado na :presença do Congresso! 

O SR. ARISTIDES RoCHA: - App.Jicou-se o R eg !mento por analogia e essa 
mterpreta.ção .foi Uberal, porque o >Congre sso está funcdonando e tem mais 
conhecimento dos factos do que si estivesse au.sen.t~. Dou este a.parte com 
absoluta boa fé. 

O /Sr~. l\iloNIZ •SoDRÉl: Responderei a V. E x . T·emos que concluir pela 
lettra do Regimento, que eUe não admitte a hypothese de um pro.j•ecto ai'ppro-
vando estados de siti.o decretados pelo Executivo :na p·resença do Congresso. 
Eis a rezão de ser deste d1s.posi'1:ivo, porque é uma aiberração constitucional 
o Presidente da Republica decretar o ·Sitio .por delegação do :Poder Legis~ 
lativo . 

Diz o no.Ore Senaidor •que a intenp·retação doote artigo foi uma interpre-
taçi1o .Jiberal ! 

Srs. Senadores, interpretação libe·ral .que vae des:vi.r.tuar o .pensamento 
da lei, p-a;ra i·nver.tel-<a nos seus intui1tos, >transformando "Qma. franq.uia em 
prohibiçãio ! Interpretação liberal que appUca, por ~nalogia, prescripções r.as-
trictivas ! Quando . o Regimento diz que um pro•je·C'A:o que Só tem umã, dis-
cussão, essa discussão é a segunda, qu!·z assegurar aos Deputados um debate 
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mas a;rn,pJ.o, porque .na, segunda discussão o 'ÇlroJecto é discu,tido e votado 
por artigos, aio ;passo que na. iprimeLra e na terceira el1e é submettido em 
gl.obo á deliberaç.ão da Casa . 

o SR. BUENO BR.AND.Ã.o: - o teIDiPO é o mesmo. 
O SR. MoNrz SonrulJ: - Mas a discussão se faz ,por artigo e não englobe,,.. 

Jamente. .Aissim sendo, o debate se rtorna muito mais amplo·, porque cada 
Deputado ,poderá f.aJJ.ar tantas vezes quantos são os artigos do projecto. 

O .SR . J3UEJNo BRANDÃO: - Sei que na Gamara o t<empo é dividido . 
.O 1SR. MoNiz .SonRÉ: - Para dar •ltberdooe a os Deputados, a Camaira Til" 

solveu não cercear o direito á livre manifestação do pensamento . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1• ••• • • i· ..• ~ .. • ' • ........•••...•• · :· • 

1· ····· ····· ·· ........... .. ...... .. .. . ................ ,. •• (•• •• ............... . 
O .SR. M.oNrz Son!W: - E' differente de devolver. Mas não está nr,. foe-

mula do meu Dusitre collega, que é ap,p.rovaI·, rejeitar ou emendar. 
O SR. .ARISTIDEJS RocHA: - V. Ex. •15 Jicença, para um aparte ? 
V. Ex. dou.trinaria,mente ·SUst&nta que uma delegação, que uma attribui-

cão do Legislativo ao Executivo n ão é cdmissivel, que constitu cion.a.lmente 
não &i> tolere, . 

Como, .Pe>is, declara que é um absurdo ar>l)rovarmos os acto:i r>raticaJ.os 
pelo ExE'Cu.tivo? 

Só 1podem 1l)ensa.r q1.1e o ' projecte> d<we ser archivado aquelles que enten-
dem quR a delegação não é inconstitudonal. 
. O •SR. MoNiz iSoDRÉl: 1- iResponderei a V. Ex. dentre em breve, quando 
tiver de encaminhar a votação <lo prcojecto. Agora es·tou dis·mtindo uma 
questia de ordem e não desejo que o i!Lustre !Presidente do Senado me o·bserve 
que estou fóra do regimento . 

.S . Ex . , dizia eu, fál,iou em emendar o projecto. Mas como não quero 
que os animas dos meus iHust.res c<:>llpg·as se exarCl'bem, fare.i a ··SS. hlEx .. a 
rleguinte ponderação, que talvez ainenise um pouco esses aparte;, bellic0sos. 

SS. EEx., üOnhecem uma anecdota sobre o iceiebre Pope. 
Pope, como toda a g\')nte sabe, era extremamente defeituoso, coxo e mal 

podia andar . Toda a V·ez · que ell<J tinha que fazer qualqueJr travessia, ia 
sempre acompanh ado e pnha esta phrase, ·quando encontrava qualquer tro-
peço no caminho: "Que Deus me ajude a concertar-me" Um1 dia, a compa-
nhado por um rwpaz, ell<i! tinha que atravessar um riacho e com muita fü.ff1-
culdaide poude fazer essa travessia. Ao chegar lá, elle exclam'ou: "Que Deus 
me e,jude a co0ncertar-me''. O ra,paz, ·mirando-o fixamente, murmurou : "Seria 
muito mais facH a Deus, mesmo sendo Deus, fazer outro de novo." 

O SR. ARISTIDES Roe~: - Seria o caso de V. Ex., a.pplicando "el cuento". 
O SR. MoNrn SonRÉ: - Sim, é caso de ar>plical--o a este projeoto . Seria 

muito mais facil fazel-o de novo, do que concertar esse aleijã9 monstruoso, 
com que nos V'eiu assombrar a Camara dos Deputa.dos. 

o ISR. BUEJNO BRANDj,i.o : - A8sombar a V. Ex. 
10 SR. •MONIZ ,S.onRÉ: -.- E' poss.ivel que V. Ex. não se assombre de nada. 

Mas eu não tenho essa iljtrepidez do honrado r·eipresentante de Minas. 
O ISR . MIGUEL DEJ CAij;VALHo: - O que causa assombro ê V. Ex. susten-

tar isso. 
O 1SR. !M:ONIZ iSonRlil: - Conte....c:so abs meus emrnentes collegas q·ue a 

minha situação de espirita, a minha conformaçãio moral, é tambem tnuito 
differente da do eminen te rel)resentante do Rio de Janeiro. S. Ex. a..ssom-
brs.-se com pouca cousa. Não ficarei nem com o Sr . Bueno Brandão, que 
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não se assombra .por cousa algum.a, nem .com o meu illustre collega p·elo 
Rio de J·aneiro, que se assomtbra por quasi nada, 

O SR. 11\![ICJIUEú DE CUWALHO: - V . Ex. é muito modesto, Assom,bra-me 
uuvir ue V . Ex. isso. 

ü 8-R. MoNrz SoDJ~; .- Que digo, o~ p9sso dizer para assonrnrar o esp1n~o 
e a men:ta:Udade do meu honrado coJ.Jega? 

o SR. MIGUEJL DEJ CARVALHO: - Em t ão elevada conta v. Ex. é tido por 
mim que eu aoredlto, porque estou ouvindo; si le~e, nãio acreditava. 

O SR. MloNiz 1SoDRÉl: - Eis ahi, 1Sr. iPreside.n_te. Eu repito o que affir-
mei ha poll!co. Não tenho n em a facilidade extraor<linaria de ass·ombrar-me 
com quasi na.d.a, n em a intrepi<lez moral do meu eminente cb!lega por Minas 
Geraes, que nãio se assombra por cousa alguma. Eu ine assombrei com 
o projecto que veiu da ICamara do·s Depu,tados, e já. ·que os meus co1!egas 
me arrastam a esta maior ·CLissertação, que não esitava nos m eus propo-
sitos - direi que esse projecto não me e,ssomtbra simplesmente pelas viola-
ções monsü,uos as do Regimento da Camara; m a·.S, collocado o debate sob o 
ponto de vista moral e polit1co, aUirmo que não ha ninguem que não se as-
somba:-e, atê o ootupo·r, co1n a coragem de se apr.ese-ntar um pro jecto desta 
na,tureza, i.nfrin-gindo-se to.das as fo1,ma:lidM€s indisp0nsav.eis á sua a[llJ.>ro -
vaçiiio, e ·dando -se, dessa fórma, uni testemunho a.o p a iz do menosprezo por 
todos os principios de ethica politioa o parlamentar de descaso pelos pre-
ci=itos basicos d:a Constituição e pela opinião publica, menosprezo e de<;casc que 
constituem os verdadeiro.s incitaanentos a essa revolta geral que assola o 
Era.~il e que se diz obriga os Poderes Constitucionaes e d &cretar um sl:WJ, 
ql.le é a deshonra da n ossa patria, pois está sendo ilnterp.retado lá fóra pelas 
maio·res capacidades estrangeiras .como uma d emonstr3.çãio- de que lllós, hoje, 
não somos siquer ma1s um [JO>'O ·culto e civi.Jiza.do. iEl .é com extremo pezar, 
com mag ua profunda de ,patriüta que, oonsu1tando os ultimos livros da Ute-
mtura estrangeira,, e~ materia de D1reito IC'onstitucional, veri.fi.co Ôs conceitos 
deprimentes que sobre ' o Brasil eUes encerram. Ha poucos dias consll!!tava a 
obra notavel de HBrman James, publicada ein 192·3, .que é um dos· meLhores 
livros de Direi.to Constitucional s obre o 1Brasil - 'Dhe Constitutional Systé:in 
of Brasil - em ci:ue diz o nota.ver pr'Olfesso1: da Universida de de Texas que 
sítios chroni·co,s e pennanentes, como os nossos( eUe se referia ~o sitia de-
clarado no gov·erno do .Sr. Epitacio Pessôa), "tendem a desaicreditar nãio só 
a administração que se uüliza delles ·como a Constituição que o .permitte". 
Ainda he. :pouco, Bryce, na sua obra recente sobre as democracias modernas, 
fazendo um estudo sobre ais Repub.Ji.cas sul-americanas, excluiu o Brasil das 
democracias, .~o J;)'a5SO ique contempla outros paires e entre elles a Re·publice. 
Argentina, declarando que o que ha no !BrasH não é uma repll!b.Jica, mas é c1e 
!facto e na. .rerulidruie uma olig.archia, .que não é dt> familia, mas de homens 
ricos q ue e:IDplora,m o ,poder, tendo em vista os seus interesses pessoaes e em 
muito pouco caso o bem €Star do ,povo. 

O SR. MmuEJL DEJ .CARVALHO; - I•sso nãio é novidade, porque toda oligar-
chia é e:IDp!orado·ra. 

O SR. MoNrz Sornm: - Pois bem, Sr. Presidente. [EJ' cC111tr-a este e<!ta.do 
d" cousas que me revolto, e não comprelhendo que, emquanto houver em 
cada um de nós uma ·cellula viva, não se reaija contra esses ultra.ges, não s e-
levante ·uma vóz de repulsa, não co.ntra aque1les que f •aa!ern a critica sincera 
ou jue•ta, mas contra os que nos co1'locam nesse atoladoiro de miserias, q~ 
nos expõem é. consc1encfa. universal como um paiz selvagem, que decaih1u da 
sua anrtlga categoria de wn povo Uvre e constitucional, 



- 618 -

Pol'tanto, Sr. Presidente, eu mantenho o meu requ e·rimento, pedindo a 
V. Ex. que consulte o !Sena.do si !!)ermitte que o p!'ojecto volte á Carna.ra, 
,para que, nas justa,,s expressões do emi.nente representante de Mina::. Gera.es, 
volte em teronos . 

o SR. BUEJNO BRANDÃO; - Não apoiado. ·EU não disse isso. 
O l:lR . lVLoNrz .SonRÉ: - Era o que :t1nha a dizer. 
O Sr. Presidente : - O requedmento do nobre Senaido·r pela Bahia não 

se enqu.ad:ra. em nenhuma das e:ttribu1ções constituc!onaee do s enado, que 
sopre maiteria em vo,tação só se pôde ;pronunciar, aip~rovando-a ou, rejeita ndo-a. 

Vou suhmetter ao voto do Senado a ,proposição. 

O Sr. Moniz Sodré (pela oràem.): - Sr. Presidente, V . EIK, verá que 
não tenho intuitos protelatorios, nem desej o mesmo levar V. Ex . atê a con-
templações pes:>oaes que violem o R egimento do 1Senado . Collaborarei com 
V. Ex , .no maximo res peito ao Regimento Interno desta casa, e só u sarei da 
palavra dentro nos termos estreHos da nossa lei interna. 

Sr. Pr-esidente, e u não acceito a d.ou t rina de V . Ex . de que o m eu re-
querilnento não se e nquadra no nosso m ecanismo constitucional. V. Ex. 
sabe que toda a vez que um proje cto não tem sinão uma apparencia de le-
galidade, •quamdo e lle surge em qualquer das Casas do Congresso, sem os 
requisitos legaes para a sua existencia j uridica, cabe a qualquer uma dellas 
devolvei-o a o poder competente para corrigil-o . 

O SR. PREsmEN'Tlil: - V. Ex. não deve esquecer-se de que o projecto foi 
discutido pelo Senado e ~em a s ua discusaão encerrada, dependendo apenas de 
votação . 

O SR . .J\'loNIZ .SoDRÉ: - Por essa razão, :si:. Presidente, vou apresentar 
outra questão de ord·én,1, confonnando-me com a delibe·r ação de. V . Ex. 
Apena s !lI'ocurar1a def~<ler o meu reque rimento, e me· Par€Ce que tenho o 
direito de fallar duas ve:qes eobre elle. 

"'Mas não. ins istirei .sopre o caso.' 
Neste momentc venr~o peclir a V. Ex., já que não quero levantar oú.tril. 

questão de ordem - ql..Jal a do archivamento do projecto, como lemhrou o 
eminente representainte (ie Matto Grosso - venho a penas pedir a V . Ex·. e 
não se trata mais de ljID r equerimento offerecido ao .senado, mas de um 
e;ppello a justiça e Uber.alidade de V. Ex .. que n ão s ubmetta esse projecto 
A votagão, englobadamente, m11s pa:rcelladamente, afim de q ue o senad.o se 
possa pronunciar devidamente sobre cada um dos decretos a que elle se re-
fere. i' 

V. Ex. comprehende que não poderemos votar o estado de sitio ela Ba hia· 
da m esma maneira por que vot ámos o do Paraná e Santa C11.tharina, onde 
l';e dirá que -ex1ste movimento revoluclon arlo. 

o SR. ANTONIO MONIZ: - E para e Pn.rá . 
O SR. MoNrz SoDRÉ: - E para o Pará que, conforme declara o seu pre-

daro r epresentante nest!jlo Casa, o p;oprio Governador pede n ão seja mantida 
e::isa medida excepcional. 

Pedlrla, portanto, a V. Ex., que submettesse á votação cada uma das 
p33'.tes do projecto em ~uestão. 

O .Sr. P.residente: - Attende ndo ao requerim ento do nobre Senador 
pela Bahia, vou fazer •POr pa rte a votação do artigo unico da proposição. 

A' proposição ifoi apresentaida pelo Sr. ,Senador Barbosa. Lima uma emen· 
da que considero substitutiva . N estas condições, t em preferencia na vo-
ta ção . 
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O Sr.Barbosa Lima (pela ordem): - Sr. Presidente, sem quebr a do r es-
peito que devo manter para com a Mesa, eu me permittiria algumas observa-
çõei!. Minha emenda ~ubstitutiva, como sabe V. Ex. deixa persistir continuar 
prevalecendo o estado de sitio nos E s tados de Matto Grosso e Paraná, de 
modo que, approvadas a proposição e a emenda, esta seria m odificativa 
daquella, permanecendo o estado de sitio em todos os Estados, menos na-
quelles incluidos na emenda, sendo assim uma emenda addittiva, salvo melhor 
Interpretação. 

O Sr. Presidente: - Atte nc1endo á ponderação pelo nobre Senador pelo 
Amazonas, submetterie a votos depois do art;go da proposição, a emenda de 
S. Ex. 

Os senhores que approvam a primeira parte do artigo unico relativa ao 
Decreto n. 16.526 A, de 14 de Julho (estado de sitio para rt Bahia e Sergipe), 
queiram levantar-se. (Paitsa). 

O Sr. Moniz Sodré .(pela oràem): - 1Sr. Presidente, ·pedi a palavra 
para dec·larar que voto contra o sitio na Bahia porque foi um sitio de na-
tureza clandestina, porque foi um sitio por delegação e porque foi um sítio 
de caracter meramente p1·eventivo. 

O Sr. Presidente: - Os senhores que approvam a segunda parte do ar-
tigo relativa ao Decreto n. 16. 535, àe 27 de Jii lho (estado de sitio para o 
Amazonas e Pará), queiram levantaT-se. (Paiisa) . 

O Sr. Moniz Sodré (Pela ordem): - Sr . Presidente, pedi a palavra neste 
momento <para chamar a attenção .ao •Senado a respeito do voto que e lle vae 
dar relativo ao estado de sitio no Pare, no Amazonas e em outros Estados. 

O decreto do sitio no Pará e Amazonas partiu tambem de uma delegação 
inconstitucional dada p·elo Congresso ao Presidente da Republica. 

Parece-me, senhores 1Senadores, que qua ndo a Camara dos Deputados 
apresentou essa proposição, tinha em vista, o pensamento de condemnar ao 
Chefe da Nação o uso ·que fez da delegação incon:sti.tucional que lhe foi con-
ferida . De facto, 1Sr. Presidente, não podemos comprehender que, com outro 
intuito, a Camara dos I>e,putados e o Senado votem esses sítios, pois das 
pontas d-e um dilema não pederiam fugir. Ou o Presidente da Republica tem 
a competencia constitucional para decretar o sitio por méra delegação, ou 
essa delegação é <francamente inGonstitucional e por isso completamente 
nulla. 

Si a delegação € constitucional, esse decreto ·é uma excrescencia, porque 
é uma absoluta inutilidade . 

Eis a resposta promettida que dou ao illustre r<?pr-esentante do Amazo-
nas que ha pouco me apa:rteou. Si de fa.cto o 1Sr. <Presidente da Republica 
a ndou acertadamente quando decretou o sitio por delegação; si essa dele-
gação \'.', constituciona l; si validos, portanto são os decretos de sitio do Poder 
Execu·tivo, para .que, este projecto de lei? 

O 'SR. ARISTIDES RoCHA: - Por excesso de escrupulo. 
O SR. M-o'.Nrz SooRÉJ: - Esta. proposição, nesta casa ·nada traria de van· 

tagens para a ordem publica, mesmo nos collocando no ponto de vista dos 
nossos adversarias. E' uma completa inuti!ida-de, ·é inteiramente ociosa e 
está completamente fóTa dos termos da mensagem do $r. Presidente da Re· 
publica. O honrado Chefe da Nação não pediu a approvação dos seus actos. 
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'Si o pedisse S. Ex. t&ria feito a confissã.o expressa de que tinha praticado 
um acto arbitraria, um acto attentatorio das :mas funcções constitucionaes e 
1 eria commettido um ·crime de responsabilidade. M,as S. Ex. não o fez e 
aquiLlo que 1S. Ex . nãio fez, lfizerarrn-'1110 os seus amigios <la Carrnara dos D epru-
tados, apresentando um projecto, que é a condemn ação formal dos a ctos 
praticados pelo Poder Executivo. 

Chamo a a t t enção do Senado pa ra os artigos de le i .que creio ainda estão 
em vigor. Bem sei que neste momento fallar em respeito á lei poderá pa-
recer mais um amor ao epigramma do que devoção ao Direito. Mas eu ,_pre-
fi r o combater aquellas id.éas e aqueHes actos que não se a justam bem á 
minha consciencia, embora cause a a.dmiração ou espanto, a que ha pouco 
se referiu o meu illustre collega, representante do Rio de .Janeiro, porque 
dese jo fi~a1· bem commigo mesmo, no respeito aos meu s deveres funccionaes 
e em homenagem aos ditames da minha con sciencia , do que evitar as aven-
turas penosas desse assombro do meu eminente collega. Por isso, venho cha-
mar a attenção do Senado, accentuando qu e o Sr. Presidente da R.e·publica, 
si n6s insistirmcs em julgar necessaria a approvação deste ,proje·cto, terá, na 
opinião daquelles que votam a favor, commettido um crime -de responsabili-
dade. 

o SR. ARISl'lDES iROCHA: - Era o que faltava, isso! (Riso)' 
O SR . .JoAQUIM MOREIRA: - V. Ex . cultiva o paradoxo de maneira ele-

vada e profunda. 
O SR. MONIZ 'SonRÉ: 1 - Eu cultivo o paradoxo de maineira elevada e pro· 

funda, cultivo-o qua ndo me acho no seio de uma corporação política que 
age de accôrdo, apenas, con1 o sentimento part'.dario, na cegueira da sua de-
voçã o aos a r bitr ios do Governo. 

o SR. PIRES REBELLq: - Ou de sua opposição. 
O SR. MoNIZ SODRÉ: - . . . e que por-tanto, na sua grande maioria, destoa 

das vozes isoladas que não commungam no rn<>smo culto ao poder. Para · 
doxo, combater o Gover rio. de facto o é. Não se comprehende que ne~te paiz, 
onde existem sitios que ~upprimem a s maiores e mais caras liberdades const!-
tucionaes - eu digo a s ma iores e mais caras !iberdaides con stitucionaes, por-
que o sitio entre nõs não se limitou aos termos da Constituição, que manda 
apenas prender ou de·s~errar ma;s, tem confiscado as mais sagradas fran-
quias liberaes que a. Republica nos quiz dar, tem violado não s6 dire·itos de 
loc-0moção, como tem a tl;entado contra o respeito que se deve á 1itanifestação 
do pensamento pela imr.n1en sa e até pela typographia; tem desrespeitado a mais 
eleva da e a m a is santa das franquias constitucionaes - a inviolabilidade do 
lar, de onde se arran~m suppostos criminosos. a lta noite, em plena m a-
drugada a ssombrando ~ e a ssombrando então de verdade - assombrando e 
tortu r ando a s familias, qreanças e mulheres, em um luxo de rprepotencia e de 
ost~ntação ele f orça qui:i nos colloca entre os paizes menos civilizados do 
continente americano. Penso até que faria injustiça e um insulto ás outras 
R epubli cas irmãs s i nã o dissesse que nos collocam, esses sitias, abaixo das 
m enos dem0cra ticas das Reipublicas da America sitias que confiscam o di-
r eito ele propriedade COln o fechamento forçaido de jornaes e typographias, 
que confisca o dir eito á liberdade do trabalho honesto, pondo na mlseria cen-
t enas de opera rias ; que viola m o principio da liberdade de commercio, que 
suppr imem o sygillo de correspondencia postal e t eleg.raph ica, quando não 
consomem as cart as, c;artões e teJegra.mmas; e que, devorando todas as 
fra nquias con stitucionaes, assim subtrahidas e uzurpadas, collocam o Con· 
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gresso na situação de completa incapacidade para funccionar por lhe faltarem 
as garantias elementares, que decorrem, sob o ponto de vista moral, das 

immunidades parlamentares; q.ue cerceam a Deputados o direito de u~ar da 
palavra em assum.ptos da magna importancia como é o estado de sitio, iso-
lando-se do povo os seus representantes; que sonegam á consciencia nacio-
nal a opinião daquelles que são seus embaixadores e delegados, de m aneira 
que í'fquem todos nivelados, aquelles que cortejam a força e aquelles que 
defendem o direito. 

E' realmente um paradoxo o que estou fazenao neste momento. Mas 
nesse paradoxo demonstrarei. .. 

O SR. JOAQUIM MOREIRA: - Parece que V. Ex. cultiva o paradoxo elevado 
e profundamente. V. Ex. üeixou o paradox0 para cahir na fantasia. 

O SR. PRESIDENTE: - Observo a V. Ex. que pediu a palavra para en-
caminha r a votação. 

O SR. MoNiz ISODRÉ: - V. Ex., Sr. President-0, tem toda a ra;,;ão, "'e vou 
encaminhar a votação em breves termos mas fui levado por um aparte, com 
que me honr.ou o illustre collega, Senador pelo Estado do Rio de Janeiro •. 
V. Ex. bem viu que e u estava tratando de uma questão de ordem, para enca-
minhar a votação. Estava demonstrando que si o Senado approvar este pro-
jecto - e é para isto que estou chamando a attenção dos meus collegas -
terá proclamado que o Presidente da Republica commetteu um crime de res-
ponsabilidade. 

O SR. BUENO BRAm1Ã:o: - Não se arreceie disso. 
O SR. MoNrz SoDRÉ: - Diz o artigo: 

"E' crime de responsabilià.ade do Presidente da Republica, contra 
a s<o>gurança interna do paiz, suspender as garantias constitucionaes, 
ac.hando-se reunido o Congresso e na ausencia deste, não t endo ha-
vido commoção interna ou aggressão de Nação estrangeira." 

O SR. ARISTIDES ROCHA: - Mas si o Congresso a utorizou? 
O .SR. EuzEIBro DE ANDRADE: - Só falta V. Ex. provar que não houve 

commoção interna. 
O SR. MONIZ 1SODRill: - Sem vê V. Ex., Sr. Presidente, gue é para a 

lei sobre a r esponsaibilidade do Presidente da Republica que eu chamo a at-
tenção do Senado. Essa lei foi e laborada em 1892, pelos proprios constituin-
tes; são os interpretes mais autoriza'Clos da nossa magna lei que declaram 
que toda a vez que o Chefe da Nação decretar o estado de sitio, estando 
aberto o Cong~·esso, commette um crime de responsabilidade. 

O /SR. BUENO BRAND.ii.o: - Compete, então, a V. Ex. denuncial~o. 
O SR. MoNiz SoDRÉ : - 1Mas poderá al!egar-se que n este caso houve dele-

gação do Congresso. 
o SR. LOPES GONÇALVES: - Allegar, não basta; a prova ê tudo. 
O SR. MONIZ rSoDr$fi: - Mas si houve delegação do ,Congr-esso e sl e:s:sa 

delegação ê legal, e , portanto, ;senta o Presidente da Republica do crime que 
acabei (!e apontar, a votação desse projocto não se poderá fazer, porque ê, 
como já accentuei, uma exc-rescencia, ele todo em todo inutil e ociosa. 

Si a approvação do projecto é n ecessaria, ella então importará na i:tema-
ração de que o Presidente da \Republica não tem o poder, por delegação, de 
decretar o sitio com o Congresso funccionando e, nesta s condições, os de· 
eretos que elle publicou, nesse sentido, violam o art. 62, que acabo de ler, 
e m e parece q ue o Senado, approvando o projecto e não r eco nhecendo no 
Presidente da Republica a competencia constitucional para decretar o sitio, 
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por delegação, proclama que elle tem commettido o crime de responsabili-
dade. 

Além disso, a lei diz a inda: "Usurpar alguma das attr!bulções ae outro 
poder, é crime de responsabilidade ." 

Ora, si nós, votando este projecto, vamos declarar que o Pi·esidente da 
Republica não tem competencia constitucional para fazer, por si, a declaracão 
do estado de sitio, E>stando aberto o Congresso, temos confessado que elle 
usurpou attrib uições de outro poder. 

Aliás, eu queria que os constitucionalistas que não são paradoxaes, me 
demonstrassem a legitimidade e a constitucionalidade da delegação desse po-
der; eu desejaria que alguem me provasse que o Presidente da Republica pôde 
exercer a funcção de decretar sitio por delegação do Congresso. 

Não desejo, Sr. Presidente, prolongar o debate, e por lsso vou ler au 
Senado, em poucas palavras, a confirmação dos meus assertos, s, opinião dos 
dous maiores constitucionaHstas brasileiros. São as do ·Sr. João Barbalho 
e as do Sr. Ruy Barbosa, ão Sr. Ruy Barbosa, invocada quer na Camara, 
quer no Senado, para justificar o projecto em votação. 

Diz o citado João Barbalho: 
"E' pertinente tambem observar que a Constituição não permnte 

a nenhum dos poderes o arbítrio de delegar a outro o exercício de 
,qualquer de suas attribuições. Quando, por excepção, alguma destas 
precisa ser exercida por poder diverso, a Constituição não esqueceu 
disposição especial a esse respeito, como V. g. no caso da uecla-
ração do .sitio (ary. 80, § 1°). Sendo os poderes creados pela Consti-
tuição divisos e c~tda um com esphera sua, s i se lhes deixasse o ar-
bítrio de delegar funcções uns aos -outros, a separação dos poderes 
seria uma garanti31 annullavel ao saber dos que o exercessem. 

As leis assim feitas são, de pleno direito, nullas erc-àefectu po-
testatis e como t(tes as devem reconhecer os tribunaes, quando pe-
rante· elles em e\lpecie , se tratar da applicação deUas. 

Nos Est~dos "FJnidos N . A. é jurisprudencia assentada que the 
pofiders confoed to one depUll·tment can.not be ercercised. by the other. 
WHbourn, V. Thompson, apud ~cker, "annot. const. 1891, pag. 232., 
n. 15. ~ 

Diz Ruy Barbosa: 
Nos Estados pnidos por cuja Constituição moldamos a nossa, t\ 

doutrina dos constitucio.r;alistas e a jurisprudencia dos tribunaes es-
tãio e sem'pire es:threrann de acco•rdo em rejeitar como incons:tlt'UJcd-Ol!l~ 
e, conseguinteme11te, nullas, as delegações da autoridade legislativa 
ao Poder Executivo. 

"Neste sentido vej·am-se entre outrO<J mestres: 
CooLEJY, Constitucion~cl Limitation, 7 ed. (1903), pag. 163. 
CooLEIY, General Prinçiples of Constitucional Law, 3 ed. (1898) pag. 111. 
CooLEIY, Not. Blackstone, Commentaries, 3 ed. (1884), vol. I, pag. 52, 

not. 9. 

CAMPBEILL BLACK, American Constitution Law, 3 ed. (1910), pag. 374. 
SuTHEIRLAND, Statutes and Statutoryi construction (1891), § 68, 69, pagi-

nas &8-72 . 
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Q 
. . . . !!tBun-:[~r:; 

" uanto á junsprudenc1a, é numeros1ss1ma ares ~ll~. , .·•· 
acha consagrada, sem nenhum julgado que a contrarie, esta assentada ma-
xima do direito constitucional. This settleà 1naa:im in constitucional lww, para 
nos exprimirmos como Cooley, cuja autori·dadc ·nos Esta.dos Unidos se invoca 
a miudo, como classâ.co artiê na,s se·nltetnÇas dia Côrte ISu::prem.a . .. 

"Desses arestas apontaremos como exemplos os ennumerados no longo 
Tól deste autor (001istitucional Limititatins, loc . cit. not. 1), bem assim os in-
fücados ·no grande repertorio americano Lawyers Report A'l?lnO·tated, vol. X, 
pag. 70, vol. XXX, pag . 616; vol. XLIC, pag, 803. 

';Tocando essa competencia á legislatura da União, "privativaimente" 
como estabelece na proposição inicial do art. 35 o texto constitucional, claro 
está resulta,r desse proprio teJ.."to que a attribuição assim commettida a0 le-
gislativo federal é indelegavel; pois o caraicter de privatividade exclue, pela 
significação mesma do termo, a possibilidade legal de concurrencia, collabo-
:ração ou partilha no exercicio de funcção privativa, e não sendo Ucito di-
vidil-a, por cooperação, muito menos o será transferil-a por delegação, de um 
a outro ponto . 

"Porque, na cooperação, o poder competente retem sempre uma porção 
da autoridaide repartida com o c0operador e na de1egàção a autoridade se 
traslada inteira ao delegado. 

"A propria letra desta clausula constitucional oppõem-·se logo, manifesta 
e irresistivelmente as delegações da autoridade legislativa. Mas quando os 
mesmos textos da Constituição niio bradas.sem contra taes abdicações de com-
petencia exclusiva do Congresso Nacional, um obstacuio ainda mais pode.rosa 
as vedava: a essencia do nosso regimen presidencial que é, .por natureza e 
substamcia, diversamente do parlamentar, um systema de attribuições pre-
ciosas, limitadas e intransferiveis entre os poderes nos qua.es a soberania na-
cional tem os seus orgãos ardina.rios c1e acção. 

HMas, ainda no regímen parlamentar, onde o Governo, aliás, é uma -com-
missão do parlamento, por esse real, senão ostensivamente, nomeada, o senti-
mento juridico do sy1stema confüimna as delegações, propriamente taes que o 
1~oder Legislativ.0 . 

Vêde: 
Hauriou: Dr. publico, pag . 419; Esmein: Droit constitution, ;pag. 616; 

Duguit: Man de droit constitution, (1907), pag, 1.0.17 in-fine a 1.018; 
Duguit: T.raité de D!r . constitution, tomo II, (19111), pag. 459; (-Ruy, "As 
delegações Legislativas do P. E." - R. do .Supremo Tribunal, vol. I, 
n. 1, Abril de· Q/9114, 12~ fPaJr•te, :pag. 112'3). 

Sr. Presidente, v.ou concluir, e terminando as minhas considerações cha-
mo a attenção do Senado pa,ra esse ponto: que a approvação deste projecto, 
que é a confissão da sua necessidade, traz como consequencia logica a de-
claração d<'.l que o Sr. Presidente da Repu!b!"ica commetteu um crime de res-
ponsabiHdade, crime do qual :s. Ex. não poderia justificar-se com a alle-
gação de que agiu em obdiencia a determinações do Ccmgresso, porque sabe 
V. Ex. que a ordem de commefter ·cr ime não isenta da pena aquelle que o 
executar, ainda que a ordem venha de superiores hierarchicos. 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Presidente: - Os senhores que approvaim a parte 2ª do art. 1 º do 
projecto queir.am levantar.se . (Pausa . ) Approvado. 
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O Sr. Bar-hosa Lima: - Requeiro verificação da votação . 
1 

O Sr. Presidente: - O Sr. Ba rbosa Lima re{}uer \ne:rificação ·da votação .' 
Queiram levantar-se, conservamdo--se de pé, afim de serem contados, os 

senhores que votaram a favor da 2• parte do art. 1°. (Pwusa.) 
Votaram a favor 33 S.rs. Senadores. 
Queiram sentar-se os que votaram a favor, levantando-se os que vota-

ram contra. >(Pausa.) Votaram contra quatro Srs. Senadores . Foi approvada 
a parte 2• do projecto. 

'l'erceira parte -do àecret0 n. 16. 536, <le 26 àe Agosto (Estado de sitio 
para o Estado de -Matto Grosso). 

Os senho·res que a approvam queiram levantar-se. (Pausa.) Approvada -
Quarta parte. Decreto n. llL579, àe 3· àe Setembro (Prorogação do esta~ 

do de sitio até 31 de Dezembro). 
Os senhores que a avprovam queiram levantar-se. (Paiisa.) 
Awrovada. 

O Sr. Barbosa Lima: ,____ Requeiro verificação- da votação. 

O Sr. Presidente: - O Sr. Barbosa Lima requer ve•rificação da votação . 

' O Sr. Presid-ente: - Queiram levantar-se os senhores que votaram a 
favor da quarta parte do 31rt. io do pr-ojecto. (PUJusa.) 

Votaram a favor 33 1Srs. Senadores. Queiram levantar-se os senhores qu& 
votaram contra. (Pausa-.) 

Votaram contra apenasi quatro- Srs . S€'1l.adores. 
A parte do artigo foi approvada. 
Os senhores que approvam a quinta parte ,---- decreto n. 16. 602, àe 1l 

de Setembro :(estado de sjtio no E stado do Paraná) queiram levantar-se , 
(Pausa.) 

Foi a,pprovada. 
Em virtude do voto do Senado, fica prejudicada a emenda do Sr. Sena · 

dor Barbosa Lima. 







A' NACÃO 
Ao terminar o segundo ann<J ao meu perlodo de Go.verno julgo oPP'OO'-

tul!lo, dia.nte dos tiristes factos <la a,ctualidaile, dirigk-me ao P·ovo Bras<iletro, 
cuj<> vo.to me 001N.oco111 .neste alto posto e ouj.o aipo·io !llão me tem :flaltail-0, 
atira'V'éS to.eras as -rugr·wrru>, pa.r<a o desempenho <las miil!hais arduas ifuncções. 

-:ms·~a opriortwnLda<le se denuncia pela conveniencia de dar aio po'V'o; ·com 
uma rapida analyse da situação, a segurança de que o Governo está no firme 
prorio.s!.to de manter a o,rdem pulblica, sus>tentair o principio da autoridade 
~egalmente .oonstituida e ,garantir tranq111illidaide aos ilares e ás cl:aJS1ses tra-
ba11hadora,$. 

Desde o dia da minha posse, q.ue se ll'€ialliw,u entn:e flores e aicclarna-
ç.ões populrures nesta Ca1lital e em todo -0 paiz, tenho posto to<lo 'º' meu 
emrienho em Ttão desmerecer da honrosa confiança dos meu-s conddadãos. 

Desde 15 <le Novembro de 1922 esd:On.t inteirame·nte dievotaa.o ao·s altos 
IntereR•ses nacfümiac-o;s, cuja guarda me foi entregue. 

lni:cia.ndo o meu Gove11no ern um mOl!llento de ,graves difficukLades, 
comü ainda não se ,havia a,preseTitado no regime.n reipubllicallliO, não r-;e me 
entibiou o an1mo um só dJn<srtante e me d1S'P!Uz a defi!'OITht.al-as coan patriotLsmo 
e a 'Vence~~as ·com segiura:nÇia. 

A 1sit/llação fin8JilJCeira reclarr.M"a cuida.dos espec~aies, como ·condição· de 
normaJi.dade da :vida economica ie gover.nMne ntail do 1pa)iz. Puz ,desde lo•go, 
em equação 0s dados do tememso rpr.oblema e propuz-me :a; resolvel-o poT 
um conJuI!!to de medidas, que tiveram inicio de exec1111)ão 1I1a ohsiervaincia de 
rigo-rosas eco,norr..i'!lls aJdrnintstrativais, ,de vigil·ante e seovera fiscalizaçãio na 
arrecaidação d>aJs rendas, na creação !lo Banco CentiraJl de Emissã-o, Jlo exa-
me meticu0loiso de todos os males que nos assedi01Va.irn, medidas es:sais que de-
viam ter remate na reallzaição de = emprestirr.·o imlispensa'Vel á con1:>0H-
dação <la eno'l'lne divida fluctua.nte ,q.ue .pesa 1sohre o T1hesauro e 1pirejlUJd~0a 
as ·classes produ0torais ·do 1paiz, ·e na no·rmalização da vida financeira, pelo 
equilibrfo <1»rç=entar1-0, ·pl!ura o 1quau caminhavaml{)\S collri segurnmça de exito. 

Outrns pr.oblein:as de gramde relevancia f-01rrun exMninados, muttos ;re-
solvi<Ios e muitos em via ·de soluçiio: - a si<1eruir1gia naici:onal, a renO'Va-
ção <las unidades da Mairmha de Guerra, a ma,rtnha meircante, a,s necessidades 
do Exer·c1to, a boa distri'b111içãÜ\ da Justiça, 'º elil.Sino seoundario e super!-0ir, o 
11egimelll penitencJ.::vrio, ·a a;sslf!·tencia aos menoires wbandO!Ilados, o rr.elh01r po-
[ic!amento desta Caipital, a amplilaçãio doo 1Sémriço,s da 1Eiaude lPu:blica, o ;pro-
blema hnsp1taJar, os servi.ços diplomaticos e consulaires, os .nossois .iTiteresses 



628 -

internadcnaes e o nosso ,presti.gio na Sode~ das Nações, a organização 
da contabilid'ade fLnaIJJceim, Q minuicioso e:studo da orgamização 0°rçamenta-
ria, a tran,quilHdadie po•lLtica dos Estai.'l.os, a cairestia dios rr.eios. de s111bs~

tencia, a CTeação do Conse1ho Niacional do T .ralbaLho e das Caixas de Apo-
senta,doriruo dJe F erro-VJ.airios, a ip.ro'Lecção 3JQ oomm€11'\cio e á Lndustrla com 
ia. creação do Oonooliho Su.perior do Commeirci:o e Ind111stria, a dEjfesa d!a p~·o

ducção maciomal, o fome.nto da ·cu!l.tUJra d•d ial~d'ãio e de qutro•s pr.odiuotos, a 
vrotecção •a o .cairvão nacional e a varias industrias, a remodelação do ens·ino 
;p•r.o.fissi.ona l teohaüco, a defesa das cultiuras contra ais 'P!'agas, a luta c0in-
tra as ".pizootias, a questão dos meios de tran'Sporte, o prolongamento das 
linhas .fcrreas, a aoqutsiçã.o de material rodante, o pirolon.garr..ento· do. cáies do 
porto do Rio de Ja'lleiro, a contim.raçàJo das obras oontTa as •se0cas, o au-
gmento dQ a:bastecimento die aigua á Caip1tal da R e1)ublica e m eLhoa:-am,e,ntos 
dos serviços postaes e telegraphkos - todo:s esses e out~0is •aJSS1Um·ptos, nos 
menor"s detalihes da adminis<bração, fora m .obje·cto de ·preo•ccupação cons tante 
dQ me u Governo :nestes dous ·ann-0s deco:rridos. 

AP'plicamdo as i.e!s e 01Us cu[tanc10 a.s ;neoes:sida.éLes crJJaJcicmaes, assurr.i a 
!res)..'onsab1Jidade de exipo'!' ao Congresso Naic1-0'Ila;l as razões ·que me levaram 
a preconizar a revisã,o die alguns pre<'.eit-0s da Constituiçifo, com o intuito 
de ser mantLdo, em sua PUl'l'ezia, o eS'pidto do ;regimen, 'livre da C-O'llI'Uptela d:as 
'inte.pretaçõe·s d·a lei fundamentaü, e de .s:erem atte1ndidas no·vas exigenc!as da 
nossa cultulI'a e da :r;io.ssa (!Ejfesa,, que a Constituiçãio não :podia ter .previsto. 

, Foi em meio (!est•ais plI'eoccupaÇões e tirabalhos, com interesse ·pe·la feli-
.ciJade do p aiz, que o m·e~[ Governo te'Ve de acudir á defesa da ordem, per-{ 
t1 .. rbada pela rereldião que:, t'l'amaicla e pre:varada :por Lmpeniten.tes e i•njuSitois 
adversario;s, ex:p:lodio na \rica capital ·éro Estado de :Sãio Paul-0, extendeu-se 
a; o,utros pQl!ltos d:o te·rrit9rio nacional e culminOIU na vexiato;ria e degrn,dan-
te !I'evolta de prurte da ~arnição <lo emcoU!I'aç:aicl!o "Sao íf'aUJ!io". 

O insuccesso dessas impatrioticas tentaitivas, .g>:-açe.,s ao concurso das 
for0a.s a.rma;das da Uiniã,o e dos E·strui'.Dos·, COIIlScientes dos seus deveres, e á 
r.epulsa à·o povo iCTasiQe.}ro, condente dos seus intere>sises, i!lOO im,pede que 
Ô mesmo esvfa-ito de ofüo e de ambição p;roculI'e CO[ltinua r na sua infructifera 
e negregada obra. 

O G,ol\•erno, porém, esta. vigiJlamte e dLspo•s;lo a crump·rir o seu dever 
:primoroial d'e de;fender o ;regimen, e ha de cumprH-o, e m.quanto De us me der 
vid•a e a le nto pal!'a, correspondendo â ·Confiança da m.a,ção, assegu!I'ar-Ihe a. 
tram.quilJidade, o pit'esUgio1 a Integridade e a Constituição que e l0la ado'.Ptou . 

.Naida e nfraJquece o m·eu a nimo, pois me domina o caracter, o senti~ 
mento dos dever es do meµ cargo e me alenta o espirito o confortador apoid 
dos outros poderes nacionaes, •dos Goy;ernos dos E ·stad-0.s, das forças arma-
d :.w e do povo sensato e prdeiro dia minha .Patiria. 

O momenito· extg.e que eu falle com c,Jaireeia; ao pa!z e enfr.ente com 
franqueza as caJUso:is app:;i.rentes e al1egad:as dos mo>vimientos subversivos, j á 
que- as causas <reaes., !não co:nfe:ssadas, sãio a amibição des<regrada .cJ!o llOder 
e a 1'.)0.SSe <t:O Th'lSOUro vubUco, corr.o II'.esulta dO;S lJITO•OOSSOS de \S•aque e do 
.roru;bo q ue, de pair com o eo.nplI'e;go d!e batailihõeS' de m eroonariiQs estrange,i:ro·s, 
ad.est;ra~los .pela grande .gm~l'II'a, folI'run ·pela prfoneka vez usados para ivergo-
nha J1-0ssa na •hi•sto!I'ia dl;IJS nossas il'evo.Juçõe·s ! 

As paixões mial e:x:pnctas da campanha presidem.da!, cujos indigno~ 
1p11o'Cessos mã-0 IJ01diam d~ixar de geraa:- f!r-uct-0.s indignos, foraim o fe.rmento 
oul.tivado pela desvafa"a:d'a arr.bição, 'no mome-nto em que, eleito .pela vontade 
do pov-0, me deClkava, corn serenidade d e animo, ao desem1)enho das funcções 
de (E>:rel?idente ·da P..epubli\)a. 
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:Entregue a sorte d;o:s Tebeldes de 1922 ao Poder Judliciairlo, em cuja 
nobre acção nenhuma interferencie. tem o Governo, esqueceTa o Presidente 
as injurias feitas ao camdidato, ta'Ilto que a.,que!le comeÇll/I'aJIU a p·restar aipo1u 
O'U, •pelo m&no.s, acaitarr_ento, 'ValiosQS elem.entos que a este •haviam combatido. 

E' icerto que, moomo entTegues á Justiça, CO'Iltinuaram muitos do\S 'l'e-
ibeides de 1922 a conspirar co·ntfla o Governo, ~m !Jnterio.r onde s·e qccuLtairam, 
no est.ra·nge,i•ro Q,nde •se asylaram e atê na.s pToprias pirisõ!es ·cmde eTa -tanto 
o pretenso ·ódto <J1u rtgor do Gove~·no q ue mult<Js conseg.uiram fugir e iJr or-
g>aniza·r -0 plano e diri•gior o nefando ~itme tle Sií;o Paulo•! 

'.Não se a1'!'ependerarr., .não \Se submetteraim, não se cicmformairam com 
a vontade so•beiran:a da Naçã-0, ! Ao comtra;dci, m ·ionoda .nas suas proptias 
cia.sses, ousa-ram so·brepor o seu odio e a sua ambição á maii<O·ria ele lto1ral 
e :po·puilar do patz. 

Rebel.lam-se com intuitos i·nconfessavels e i)'I'OC•uram m ruscaira:r esses 
i'Iltuitos ooim a recl'amação da arr.nistia, te!Ilta.ndo com.;n<Jver a alma generosa 
e boa dos nossos patricios. 

Insurgem-se em •conjuras em que se planejam o aissassdnato, e o roubo 
e a,c.c:usa'in o GO've:mo de alimentrur odios, que nãQ tem, pois ê de seu inte-
r esse q•ue o paiz viva em paz :para traJba:lhair e ~o.gredir . 

A arr.'Ilistia ê um acto de generosa olernenci.a da Naçã!> para com os 
seus filhos, que, trans'Via.dos do dev0T por um impuiLso er:raJdo, mas noibre , se 
il'l'•<J.stram ain.,ependidos e penitentes do ma,! •causadic»; é um esquecimento do 
passaào, paira res•tauração da paz nos e·spirltos. Nãio é, pol!'ém., um rr.e io de 
facilitar 'cl. impenitf'nte;; e oibstinado,s a conti:nuaçãio das mesmos atten.ta<lo~ 

contra a Patr!a! E' um geslo ele clemencia .para ·co•m os efl!ros pclllitlcos, fl-
lhos de falsa, mas ãtg.na, Mpi<raçã.o de id'eaes; e não manto p.rotecto.r de a ..:. 
sassinatos. de im::endios e de roubo•s ! 

A mr.n!.stia e\ me-d.ida p0litioa que a Nação outocga es•pontainea e ]!vire, 
mentP.. em seu proprio 1bem.eficio, m as não é e não .póde ser um favor que 
se exija ãe aTmas na mão contra ella .inesrna e C<J!Iltra os ·seus ;repre<;entan-· 
tes. Pro,·idenda saluta!" em caisos exocpd'an:aes, como processo sedati'Vo <l!' 
sirr.ples .paixões '['.foliticas, a amnistia ;nã;o é meio· de co'LLacar em :pé de igual -
dade ·no selo d:3JS claiss·es arm:a:das os .que aibne giad:amente expõem a vida. 
na <lefes.a da Constituição e &.!, oll'ílem 'o os que, p.oT hediOlnl'los p.ror.ess0~, 

cootra ella.s voltam armas homicidas . 
.São '.'!Stas verdftde& q.ue precisam ser ditas, paira que a hDlndaJde Oo 

povo não se d·eixe illud.ir. 
Revoltam-se para obter Amnistia ... E antes, pol!' •que se revoltrura1X.? 
R.ebellam -se ;para Olbier o ·peiidão do crime e, .no emtanto, o repetem, 

o a:ggrarvam ~ o 1p!~oiclarnaan. 

·Eis a·hi quem está. .possuído do sentimento malsã.o do odio e se deixa 
cor1dl:zi.r pelo desvairo dias paixéi€s de.<>en:flreada.s. 

F ,óra disso, nada se apresenta paira explicar, ao menos, os movime ntos 
sediciosos. 

Não •5'2' apontam 9JCt-0s elo Governo contra.rios aios Interesses da Nação 
e o não accu~= de de.slize '11<1! honestidade a dmlmlstrativa_ 

Nã·o ! A giravidade dos maJ.e.s ,que este estado de 1cousas orêa ·vwra n 
paiz, e que h a 'ClP. ter um panto fmal, quaesquer q ue .sejam ·Os meios neces-
saTos para cnnseguil-o, exige que se falle aio povo, sem ·re'buços, a lingua -
gem <la v.erd:W.e . 

Apsyc·hoilogia dos aco1itecimentos ê uma só: - de um lado o odio d€1 
a lguns ivencJ(lr,s em um ploito e1eito'l'a! livre e merr.orruvel, que não querem 
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subordimrr-se á exr·ressão l:la vontade â'a maioria do povo, oppoirtu.namente 
manifesfaida na.s urnas; - de outrO' lado, o pr<es.idente eleitoi, irepresemtante 
•:Iessa maioria, que .(! a unica que governa o reg~men republicano, cum-
rJrindo o seu füwer para com a !Nação, velando pelos interesses desta, nal 
defesa da ordem1 na estabilidade do reg.imen e no prestigio do poder publico. 

O meu ldever, eu o c um•prirei sel'ena, tranquilla e impavidamente. Só as-
sim te1·ei sido digno dois meus c011Jcidadãos e rui, m.imha Patria. 

A 1ho:ra 1?.xilge q·ue todos os 'bOns bras'ileiro•s .se congreg.uerr. para. salva-
.g-.•at<da da RJe,pU'lYlica, c uôos , trinta e ciruco annos de exis'tencia; 
devemos commemorar boje-, com toda fé na vitalida.de do paiz, abenç-oado pela 
.protecção divina, symbo.1iza~a illO .sig•no do Cruzeilio, que, nOi üéo. estrellado, 
i.ndica aos nave.gantes de todos os povos - os no.sS'Os :portos acOl1hedoiI'·es e 
a noss•a terra hospit·alleiiI':> •. 

A hora é de communhão do Gove·rn~ e do iPOV'O em bem da '.Paitria. 
A hora é •de a!bandcmo de i•nj.ustos reS<>..U11.in.ento·s na ara saig.rrud:a da R e p-ulblicr.... 

Comprehend;i,m bem os mf'us pakiclo·s, aos qu:aes me di·r'ijo com a1ma 
e caração aJbortos, qut>- mãQ defendo o .posto ·q•ue me foi Clorufiado, po•r ambição 
llJ€Ssoal 'OU desejo de mando, Faço-o, porlque desertar delle Geria um crime de 
trahição ã Patria, que a ·Historia não perdoaria e de que um homem do meu 
patriotismo . não seria capa~. Faç'O,-o, por estar .sLruceiramente ·convencido "le 
que, se •rreferi~se minha commc.füd:acle pes•ooal ã espinhosa missãJo do Go-
verno, entregana a Patrh:i, ao <regimem dos TJiI'Onunciamentos, :precursoire-s da 
anarohia "' C' •. oruprometted0n1s da -sua integrhiade. 

Nã•o ! Defenderei :ité o ,ultimo alento da minha vidta o p .restlgi'O dia au-
toridade que me foi entre-rye e }s&o justifica1rá a confiamça Am n'!im dé·· 
positada. 

Ampara;ClQ ·P"'!·lo concurso fücs ·herokas f01rçais armadas d'a Naçã,o, em 
cuja lealdade e patrioUsmq re·po·usa a esitrubilidad<'l do regime.n, o Gover.no 
tambem conta com o i>.poio do Porvo. Brasileiro, o quaJl póde d'escança;r na se-
gurança d<e q·ue continua:rei devotado aos seus interesses e sua tranqu1l-
1Jidade. 

Vi"<"a a Patria! 
Viva a ordem! 
Yi'Va a Republica! 
Rio de Janeiro, 1'5 de Novembro de lil24. 

ARTHUR DA SILVA BEJRNARDEJS . 

A PALAVRA DA NAÇÃO 

Não podena·o mais toll'rar as tentativas subver sivas, que tão gravemente 
estão aff.ecta1ndlo a sua vijia soda! e •P'Dlitioa, em detrimento de tQdos °"' 
diTei·tQs, ;ru;cessida:J.es e int<,31resses, imdividuaes e co.Jle.ctivos, a Nação, ·co.nstt-
tuida pelo.s seus Esta.ü'os ei mun.!cipios , vem concitar quanto·s se encontrem 
em qualquer attitude. mor~! ou material, de olff~a oomm'l.l>nhão hrasile.irn, 
a ~·eentra'r in-00\ntlnenti no regime,n normal da 1egalld'.ade, l!'espondendo cao.;~ 

um, perante a. Justiça, pelos ructo,s praticados . 
Jmpõe-se deante des,sa anprmal!sstma situaçãio oo abafos e ·preoc<lUpa,, 

ções, que contm,ba.m todos O·S e-spiritos e embruraça.m todais as activtdade~, 

sob a amea.ça, ainda., dl3 m;~l1s funestos damnos - a guerra fra.tricida, •a n rur-
ohia e a follie -- prom:pt~> e integral restabelecimento da tra.nquilic:'faide da 
Republica, do r .espeitto á i~i e do (!LCatamePtxl ao· ']Jrinc!vio da autor-idade . 
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Ha nas instituições em vigor soluções pacificas para todos os justos 
reclamos aos poàer.es conocituid<.\S . 

A Nação 1con fia DO·s e lementos armados, fiei-s ã 1oogurança g1eral, e in-
voca o COlll·OUr_go de todo-s ois elementos c1vfs. • 

Por isto, neste ·supremo instante de 1patrfotismo, faz prublioo, em todos os 
seu s criecantos, numa i.ndissoluve! solida:rieà:ade de pensamento e die aJcçã:o, 
q ue , pelo seu appello suasorio, ou pela sua força inven~ivel, vae 'subjugar a 
m•ashorca, -0nde q u e.r que ~J11a a'P•Pwreça. 

N.e_,.,.<1:ndo .gua,rida g, quem ficar fóra da lei, põe desde já em campo, ao 
IadOI do Governo feidera1, sem medir sacrifiJCios, :nesse i·rired'llJctiivel escopo e 
conjugado esforç.o, todo!$ " ll <)]em ento:!> de combate, organizado·s· <pelos seus 
governos Estc9.duaos e munlcip.aes. 

Serão c·onsiderados .traidores ã Patria fod0c;s aqu.e!1es que, .por qu.a1quM 
f6r!l'Ja, ·se insu rgirem oocritra essa •sioberana vo:ntaJde ;nacional . 

iPara .se fa.zeirem repiresientnx ne0sta proclam.a.ç;ão, os Esta.dos e municí-
pios delegaram podé1"1CS ao-s .governos estaduaes. 

1'5 de Noviembrn de 19•24. 
Oarlos de, Campo~, Presidente do .Estado <'te S.ão Paul·G 
Ro1iza C'a8tro_, Governrudo.r do Estado. do p .airá. 
Goãofre<'f,o Vitrl/'lna., Góvtllrnadotr do E stad-0 do ;Maranhão·. 
3!athía. . .,. Olympio, Governador d·o· Elstaido do IPiauhy. 
lJforefra. da RocJ;ci, Pres'idente do Egtado d!o Ceairã. 
José A.1igu;6tn Bezerra de Me-.iezes, Ge>ve·r.nador de> Estado do Ri~ Gran-

de do Nio.rte. 
João Suassuna, Presidente d ·<> Est.adJe> <l:a Paraihyba. 
SeiYgío I,oreto, GoverIJaJdoc do Estado de P ernamibuco. 
Costa RPf1G', Gover:nail:or do E &tado de Alagôas. 
Grac:cho CMdJoso, Bresidel!lte do Estado éLe Se1,gi·pe. 
F, M. Góes Calmmi, Governador do Estado da Bahi.a, 
.F'I01·entino A'!--iãos, Presidente do Estado dl:> Espirita .Sali.to. 

· Fe'Molllno Sodlré, iP1'e.sJ:denfo do Est.3Jjio do Rio de Janeko . 
Mun.hoz da Rooha, Preside!llte do E stado do P araná. 
Pcreirr. de OUveira, Go-,;ecr>,na,do·r do Estado de .S'a'r1ba Cabharina. 
Boi•ges àe Merleiros, Pres!de·nte do Es·tado do Ri-o Gramde .do •Sul. 
Estev<ão Corn~a, IPresi·dente em exercicio do E stado de !i'/Iatto Grosso. 
OZeg<M'io Maciel, Prnsidente em exercicio do Estado de !Minas Geraes. 
:Perreira Lfm,a, ·PTes1dentB <fo. Estado de Goyaz. 

UMIA ENT·ROllVI!STA COM O 1SiR . A'.RTHUIR BERNAJRDiIDS, PRESIDENTE 
DA REPUBLICA 

Por motivo da passagem da grande data republicana, querendo conoeor-
rer <para o brilho desta commemo·ração, não podiamas en co'l:rtrar melhor meio 
que o.fferiecer 'hoje a nossos Jeito·res o transumpto de uma entrevis/ta. ob-
tida de .S. Ex. o Sr. Presidente da Re1;.-ublica. 

1Sem adduzir quaesquer considerações, limitamo-nos .por a;go.ra a uma 
sim'!lles repr'o.ducção do que . ouvimos. 

Recebidos pelo :Sr. Presidente da Republica, D r . Arthur Bernardes, corn 
a perfeita fid!alguia que IS. illlx. põe nos seus minimos actos, começámos: 

NO'I\A - Não figura o E stado do Amazonas, por não ter governo eleito . 
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- Tendo V. Ex. chegado •ao fim do segundo anno de seu Governo, es-
tando, pois, a meio de sua missão ·constitucional, achamos de maior interesse 
para o paiz ouvir a palav.ra de V . Ex., principalmente por atravessarmo;;; 
ainda uma quadra em que as classes conservR.doras se queixam de males 
provindos das agitações ultimas. 

- Os orgãos autor izados de nossa imprensa, d isse-nos o lPresidente, · 
muito podem concorrer para dissipar esse ambiente de :fantasias, reduzindo á 
dev1da proporção os boatos, esc:larecendo as c lasses cons·ervaido1-.as, acon-
selhando-as a se entregarem tran>quillamente a ·seu s labores costumados, par>t 
que desenvolvam as riquezas n.acio'llaes e nos preparem um melhor futuro, na. 
certeza de que os aventureiros exaltados IJ.}élo sonho de um assalto ao poder 
não triurrupharão de ·modo nenhum . O Governo se sente perfeitamente !forte, 
com elementos para vencer todos os obices, e não ceder'á no cum.primento 
de seu dever, firme no combate aos inimigos da ordem. 

_ v. .Ex . sa'be, - i!.olvemos .nós, - a · imprensa conservadora, liv·re 
a!liada das classes que acima de tudo precisam de paz e de ordem, sempr" 
condemnou as sedições quaesquer, e :Principalmente tein condemnado estas 
ultimas, em que ·se apresentam, .pa.ra salvar o paiz •pessoas quasi desconh~
cidas. 

- Atê hoje, continuou o tSr. Presidente, - a.inda não transpir'ou, do 
objectivo dos sefüciosos, senão o •rancor que se traduz na .pura ambição de 
me substituirem no ' Governo, como se investidura em cargo desta responsa-
bilidade pudesse depender das vontades isoladas de alguns cabeças de motim. 
E de que me accu saim, par~ justificarem o mal tremendo que estão causan-
do ao Brasil? Qwaes as cul!J)as ido oiG'ver-no? . Ntguem !Sabe quae<1 1sã0i, 
as grandes queixas desses adversarias. Toda gente desconhece os crime" 
commetti-dos pela administração a•ctual, caipazes de despertarem tanta indi-
gnação a ·ponto de determjnarem revolta armada . 

(Homens de mentalidade honesta, inquiri.dos sobre os m ales pre8eRtes, te-
riam de •se limitar a alleg.i:i-ções de .ordem geral, apontando difficuldades O.o 
facto, existentes, mas ·de origens remotas, oriundas de err'os accumulados 
em dezenas de annos. 

Males antigos, que a revolução veio aggravar. O Gover-no, não senfü, 
composto de thaumaturgos, não os pôde con-igir da noite pa:·a o dia. Tinha 
começado contra elles uma 8JC.Çâo efficaz, que os inim:gos da. oridem inter· 
romperam ... 

L embre o 1Sr . no seu jprnal que só nos regimens absolutos se co·ncebem 
revoilas justificaveis. Vej·a os epis'Odios classicos: revolução frainceza, Crom-
well no Inglaterra, etc. Nesses casos o povo se v ia entre as pontas do se-
guinte dilemma: soffrer 1p11--ra .sempre, sem Umitação no tempo, a tyrannia 
de Governos vitalicios e dei,ipoticos, lhereditarios e enfeudados a interesses dy~ 

nasUcos, ou saicudir tão aibominavel captiveir'o por meio de rebellião. Mas 
em regimen •como o nosso, na rotação republicana que de qua tro em quatro 
annos :faz passar pelo GOvjlrno um Presi-dente novo, o· .qual vem do povo e 
para o povo ha-de voltar; num regimen em que, por .força de lei, são sub-
!ltituidos com tanta :frequer,tcia e rap!<lez as orientações a,dministrativa.s, cóttt 
valvulas de tanta especie, •CO·ntra todos os abusos; num paiz de organiza-
ção desta or:ciem, só podem, o·ccorrer revoluções condemnaveis, chefiadas por 
aventureiros. desesperados pela certez1 de não poderem, por meios legaes, 
satisfazer suas arnlbições d-ei man.do, e que !J)or isso tentam impôr-se median-
te assalto, por um golIJe d!'l força. 

-- Felizmente '.Ponderamos. nôs - clevois da lição de res2stencia de F111-
riano P eixoto, todas as revoltas, sem excepção, têm sido vencidas . 
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- E' verdade - proseguio o Sr. Presidente. E o Governo actual t<>.m 
enconk.'tdo dedicaçoos .comrpietas no seio da.i olaisses armadas: no Exercito, 
na Marinha, e nas :forças policiaes. O espirita rE•gal1sta s.e acha, f elizmente, 
bastante desenvolvido . 

De sorte que estamos seguros de poder .garantir a "legalid.ade, veaando 
a anarchização •do paiz. Com1prehenderá todo o mundo que é im~JOsslvel im-
p edir ainda rpor algum tempo, aqui .ou alli, o surto periodico de alguma pe-
quena erupção de caudilhagem. :Mas essas o·~currencias, de significação cada 
dia ma:s r estricta, s6 têm maior importancia na imaginação dos semeadorea 
d e inti'igas . A nação quer ordem e energicamente saberá impôl-a aos dis·· 
colos. 

- Desde o a ntigo regimen, desde a independencia - adiantámos n6s --
as revoluções no Brasil se têm succedido com demasiada frequencia . . 

.____ E precisamos de ,pôr termo a essas lutas, - respondeu-110s o Sr. Pre-
sidente. - A ·certeza dessa necessidade patriotica basta para da1'-nos força, 
afim de arrostarmos todas as difficuldades do presente. Cumpre corrigir os 
incakmlaveis efcfeitos dessas revoltas ·que ac.aibam por trazer prejuizos a to~ 
dos, sem poupar ninguem. Numa épot!a em quo notisa vida financeira e 
economica pede com a maior urgencia •cuidados es.peciaes, não se comprehen-
de como haja brasileiro ainda loucaime-nte capaz de augmentar despezas e 
a·balar nosso credito no exterior. 

- E sse oé - o.btem1peramos nós, - um dos lados mai~ graves do pro-
blema nacional : a repercussão no ·extedor. 

- Com eiffeito, - concordou o Sr . . P1·esidente. - O Brasil precisa de bom 
credito no extrangeiro . Não pôde dispensai-o. E qualquer sedição traz a 
esse respeito consequencias desastrosas, com darrmos para todos, interessan-
do finalmente cada um de nós em /)}articular. 

Que conceito podem fazer os àemais povos do estado de cultura de um 
paiz onde de vez em quando um bando de rebeldes, desprezando os .processos 
legaes de luta dentro da ordem, •conchave um p"l"<mUnciarmento, assaltanJ<l 
violentamente o poder e substituindo pela força, de subito, to.das as autorida-
des? E isso sem ideaes, sem propositos defensaveis, sem aspiraÇões alevan-
tadas, sem programma algum. Tudo co11cebi,io por paixões 1pessoaes, sob o 
impulso de meros despeitos sem razão, ou de simples cobiça de maindo. E 
podemos nós cakular •que impressão terá causado no extrangeiro a noticia 
dos sa;ques a cofres publicas e particula res, verificados nesta ultima !se-
d ição? O Brasil, merdl de Deus, ·não quiz baixar até onde o quizeram' ar-
rastar. Reagia. Reagirá esplendidamente contra os que ,p,retendem relP.-
zal-o a ínfimo pla no, e ha de manter d !•gnamente suas tradições ae po•vu 
culto. A maioria dos ·Bras ileiros tem o eSl)}i:rito á altura ,dos destinos da Pa-
tria, e a minoria dos retardatarios ha de ser subjugada. 

-·- O Governo, realmente - affirmlámos nós - tem impressionado bem 
pela. sua energia. 

- Mas o .Sr. deve notar - atalhou-nos o Sr. Presidente -: q ue as 
medidas tomadas têm sido apenas as estrictamente indtspensaveis para ma-
nutenção da or.dem. Não ha maior i·njustiça que a de a ccusar o actual Go-
yerno de agir por moveis pessoaes ou por odios. Aponteim factos . Exhibam 
provas. Digam o nome <le uma só pessoa que seja na verda'cle innocente e 
a;pezar dis·so disso tenha ·sido calculadamente prejudicada na, s ua Hberda-
de, por ed'feito do sitio. Basta vei- o seguinte: numa c'.dade tão populosa, de 
mais de um milhão •de h aJbitantes, omle a op·posi:cão aos Governos é semQlTe 
~"nsideravel, como acontece em todas as grandes capitaes, entretanto o nu-
mero de prisões t em sido insignifica nte. O Governo tem timbrado em re-
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correr apenas ao mlnimo de coerção para manter a ordem, e prese1•var o 
socego 1pubJi.co da influencia de elementos cuja actividade sõ poueria redun-
dar, :fatalmente, em pJ.anos de novas sedições . 

E sse trabal1ho 'Proiphy.Jactico não é só "Um direito- innegavel do pode!" 
constituido: é uma obrigação formal e iniludivel, <:ujo não cump1rimento 
!:Lportar'ia numa trahição ao ·proprio mr.ndato presidencial . 

Nesse terreno ais transigencias não são possiveis. A ordem materh1l 
deve 1Ser mantida, porque é esse o m ais rudimentar dever do Chele da 
Nação. 

Devo, entretanto, rea:ffirmar que o Governo tem ,pro.curado revesttr·-~e 

da maior serenidade, buscando não afastar-se da lei, embora muita vez pr"-' 
judicando a efficiencia de sua acc;ão pe·lo embaraço de escrul]Julos constitu-
c!onaes, · mas appellando sempre da:s agitações do momento para o Jui orn.-
mento calmo do futuro. Toleranci:a. m a.ior, Ró n a amn istia. . 

- .E a r espeito d·essa medida, - indagamos nós, - podemos pe.rguntar 
a ooinião de V. Ex. 't 

- Não ha, - re®ondeu-nos o Sr. :Presidente, - quem não preze a. llar-
monia . l<\.. aS1piração a uma gera.l concordia é o mais bello e o mais justo dos 
desejos patrioticos. Mesmo os que não foram educa.dos com espirita reiligio-
s o, todos os brasileiros se i:nclina m natur)J..lmente p.ar·a as medidas d<1 D"-~

dão e de clemencia. Nada mais n atural . 
Principalmente entre nós essa medida é syirnpathica, ·quando sa consl-

.õera na credulidade do publico. O brasileiTo é facilmente suggestionavel e 
<leixa o.s e:x;ploradore·s do op~ostcionism.o illaquearem constantemente sua boa. 
1'ê. Acceita novenas as mais tenebrosas, quando bem urdidas ,por certos <>s-
'Plritos malevolos. De sorte 1 ue ás vezes a culpa de um miá.o movimento niio 
se distriibue com justiça: a:caba recahindo .só sobre o·s ·que têm a coragem 
de seus actos, os suggestiorp<los, emquanto os si'.tggestionadüres, os p~inci
paes responsav·eis, permanecem occultos. A amnistia seria de algum modo 
um correctiv.o dessa desigua)d•ade lamenlavel. 

Entretanto, o Governo a,inda não pôde examinar o problema em condi-
ções de dar solução sem qu!;jbra de sua autori'dad·e. Querem amnistia os r~
beMes mas o'btid.a como capitu lação <:lo Poder ·Publico . Por isso nunca dei·· 
'.X!aram de conspirar e de tramar sedições. Sempre a reclamaram 'desreS[.)eirn-
sament.e ou ·Com armas nas mãos. O publico, neste 1ponto, não está b em " 
par do que se t em passado desde o inicio deste ·quatriennio. Ainda não ti. 
vemos diante de nós <:Ul'Padqs des.ejosos de um €1squecj.mento de seu passado. 
Até hoje temos sido enfrentp,do. por contumazes rebeldes que exigem amni:~
tia com desprestigio {Lo Governo. 

- Permitta V. Ex., ~· pedimos nós, - que toquemo8 nouti'o p ont••. 
nas perturbações da vida fi;nanceira e economica do 1paiz, trazidas pelos ul-
timas aicontecimentos . 

- Não h a <luvida, - afifirmou-nos o .Sr. Presidente. - Quem paga as 
revoluções é o povo. Do e·vario pubEco S'áe o .pr eci:so para as despezas db 
guerra. O primeiro fructo das bravatas dos inbügos .da ordem ê sem;p-re 
i!SRe: gastos do Govorno e ialta dos genero.s de primeira necessidade. Esta-
mos a braços com uma carf'lstia crescente, que a administração 'Publica ê a 
primeira a. combater, sendo sua debellação mais ãifficiJ do que a muitos s& 
afigura. 

··-- QU'anto ao mundo politico, - opinamos nós, - o Governo tem tido 
applausos ger·aes . 

- Tem sido para mim ,fo um conforto ineslirnavel, - confessou S. Ex., 
- o apoio dos Governos de todos os Estados da Federação, um por um, e 
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tambem o da grande maioria dos congressistas. Ahi~'tld.es os homen' 
de maior responsabilidade .po.Jitica no Brasil, todos cohesos na m esma att1·· 
tucle de aipoio ao Governo F ederal, li.gados pe:a consciencia da necessidade 
de repellir os r.ebeldes, esses máos brasileiros, que, despidos de qualquer pres· 
tigio, só á custa do em·preg,o de força !bruta sonham a escalwda .criminosa 
de ~ostos de 1commando .. . Mas, apezar de tudo, devemo.s en'Carar com sadio 
optimismo o f u turéf da nacionalidade . Atravessamos urna quadra de agi-
tações c uja analyse mais aprofundada nos levaria a crêl-a talvez um rl'-
flexo ela situação universal. 

A crise passará. A cultura cívica ·do povo com o tempo ha de aprimo·-
rar-se. E entrarnmos em definitivo regimen de paz. Ao Brasil sobram re-
cursos para grandes dsstinos. iPodemos estar certos, os que neste momento 
.:tefendemos o imperio da Lei, que e·stamos '];>restando um grçi,nde serviço a 
um paiz .q ue um di.:a oc·cupará um dos primeiros lugares entre os mais a-dian·· 
tados povos do mundo, e que 1por .isso bem m etece todo o nosso zelo e to4a 
nossa dedicação de hoje . 

. Foram as palavras que o nosso representante ouvio do Sr. Dr. Arthur 
Bernardes, e que acreditamos ter reproduzido com a maior fidelidade, F<<t-
tisf·eitos ele pode-r comrnunical-as hoje ao ,publico, na certe;i;a ·de que serão 
recebidas, por todos os brasileiros , ·com o mesmo jubilo patriotico que des-
pertaram em nós. 

Termina.mos nossa tarefa deixando aiqui co.n signados no.ssos profundo~ 

agradecimentos á nimia gentileza do \Sr. Presi·dente da Reip!!b!ica, que tàv 
grande bonda de dispensou, no seu acol1ümento, ao nosso representante. (*). 

A REBELLIÃO EJM .S . PAULo 

o ACCÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDElRAL ~os NOVO$ PRONUNCIADOS 

iE' do teôr seguinte o accórdão do ·Supremo Tribunal F ed erail, da lavra do 
Sir. IM1ni.stro Gemtntiano da ]'rança, proferido no recul'so-crime relativo á re-
bellião de '.S. /Pa;ulo, de 5 de Julho de 1924: 

"rv:istos e examinados oo'tes autos de recurso crime, em que são re-"orren-
tes e recorridos o Dr. Procurador da Republica e o General Izidoro Dias Lo· 
pes e outros. 

Denuncio.u o representante do ministerio ,pubUco federai!, no E s,tado· de 
SiLo Paulo, os irecorrentes respectivamente recorridos por se terem sublevado 
na Capital desse mesmo Estado, na madruga;da .de 5 de JuLho de 1·924, contra 
a ordem legal e com o objectivo· de imp1antarem pelas· armas um Tegimen di- . 
c~torlal em todo o /Paiz, destrui'ndo dest'a-rte a Constituição da Republica r, 
modi1'icando funda.mentalmente a forma de Governo vigente. Insta;urado o 
summario de culpa com o preenchimento das <formalidades legaes, foram ou· 
vid3Js du.rante o seu curso varias t estemunhas, e feitos exames parciae.s em 
diversos documentos. Encerrãilfa a phase da instrucção ·criminal com os 1n-
terrogatorios dos aocu sados e apresentadas as· defesas pelos comparecentes 
e pelos <Yt:l'l'ado·res dos a u sentes, ;proferio o Juiz summat1iante o despaeho de 
pronuncia do vol. 147. recon1hecendo culpados a 19 dos d.enunciados, como 
caibeças, 100, como co-autores, e declaran'do isentos de culpa 56·9. 

(*) D'O Paiz, de 16 de Novembro de 1924. 
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Com essa decisão não se confo·rmou o Dr. Procurador da Republica que 
m ·terpoz em tempo habil recuTso 'Para este Tribunail, ;pleiteando a reforma d<> 
aespac.ho na parte .que deixou de i:ncl'uir como cabeças todos comõ taes denulI!.-
ciados, assim como na que despronunciou diversos indiciado.s. il:'ür seu tur-
no os pronunca•ados interpuzeram tambem recurso, p•ropugnando ,pela r.;-forma 
do despacho, aifim de que seja .reconhecida a nullidade do processo por de-
feito visceral da lei que o regulou, ou decret'<Lda a improcedencia d~ àccusa-
çâo, quanto a muitos dos recorrentes, por carencia a;bso·luta de .provas. 

O Sr. Ministro Procurador Geral em seu pa~ecer pede provimento para o 
recurso da Justiça e denegação para os pronunciados, louvando-se nas razões 
do Dr. Procurador iêla Republica. Isto posto: 

Considerarnlo qtHi a appHcação da lei 4. 84·8 de 13 de Agosto de 19i4, cem o 
reguladora .,do pr:ocesso e julgamento dos faictos criminosos imputados aos '!'e.-
c orrentes. n'ã.o offeml.e de forma alguma o .priincipio da i.rretroactividade das ·leis 
ag~egurada pelo ;paragrapho 3° do art. 11 da Constituição; 

Considerando que uma ·lei criminal só deixa de ser appllcada, quaindo pre-
jud•icial á s ituação dos accusados, ou quando restringe os meios de def~sa; 

Considerando .que a lei supra-citada nã0 incorre em nenhuma dessas cen-
suras, e, ao contrario, consigna providencias mais garantido-ras dos Oireitos 
da defesa, do que a vigorante ao tempo em que os factos se passaram; 

Cor.siderando que, em boa logica, não se pode dizer que o jul.gamento pelo 
jury seja mais assegurador da defesa; · do que o do juiz slngular. Basta pon-
dera r que o jury julgasse observancia das Tegras de apreciação de provas, 
p ela ·certeza moral, emquant~ o juliz singular tem que obsel·var rigorosam en-
te as regras re~·aüvas á avalip.ção das provas, isto é, julga pela certeza legal. 
Um é um juizo de arbitrio, ~> outro é um juizo contido dentro de um circulo 
r<istrict0 de ãcção; 

Comddera.ndo que o disppsitivo do artig0 72 ;paragraph0 15 da Cvnstltu1-
çã.o: "Nin.guem Rerá sentenqiado senão pela autoridade competente, em vir-
tude de lei anterio.r e na fórma po.r ella regulada, não tem, em d'ace dos .prín-
cipios de hermeneutica, dos ensinamentos da d:o·utrina e da jurísprudencia dOl!' 
tribunaes o ·entendimento daQ.o pelos r ecorr entes. Diz :roão Barba,lho: "a pro-
hibiçã-0 elo a;rt. 72 i1aragraph9 15 tem um duplo caracter. Tem um :l'im de na.:' 
tureza pol!tica e outr0 de o·r~em juridica. Garante -0 individuo: 1° ·contra jui-
.gamentos por ::wswas, comirjissões que não pertençam á magistratura, in$ti-
tuída segundo a Constituição; e 2º contra as decisões profe·ridas por memb1·os 
dessas corpora çü·Es, mas e:x;c13ssivas do circulo de i,lurisdicção, qu::i n. cad.a um 
d·elles é att!·il.milla , ou porque o caso não se comprehende nos de que consta 
o seu poder de julgar, ou porque eillV'01·va ind:ividuo- atheio á sua 'Circumscri-
pçã.o judiciaria. \[arno·co e ~ouza, commentando ·dispositivo identlco da Cons-
;tit uic:ão Portugueza. a ss im &e expressa: "a competencia da a utoridade pode 
ser es·tahelecida mesmo depojs d-0 facto praticado. A lei anteirior é unicamen-
te exigida para a punição dq delinquente . Em m a teria de direito publico n ão 
se podem allegar 1direitos adquiridos . Não se •comprehenderia que a lei extin-
guisse um tribunal, o.u lhe alterasse a organização s competencia, por enten-
der que não offerecia as .gar'1.ntias nec.essaTias e sufficientes para o boa adml~ 
nlstrac;:ão da justiça e ainda assim devesse continuar a funccionar para 09 
casos pendentes. Seria absurdo que tribunaes com or.ganização e competencla 
diffe.rentes, estives·sem conh~cendo de causas da mesma natureza. A fõrma 
n ella pres.cripta, quer dizer nos termos que ella determinar" - Cooley - (Ge-
neral Rrinciples of Constitueional Law) · estudando artigo analog-0 da Consti-
tuição Americana diz: "neirj a União nem os Esta.dos podem promulgar leis 
ex-post facto. São como taes consideradas em ma teria criminal aql.J:ellas que 
tornam criminosas uma acçã.o ·praticada antes ue sanccionada a lei; a que ae;-
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grava o dellcto; a que alter.a a pena, infligindo maior punição; a que modifica 
a prova exigindo testem•unhati em numero menor daquelle que a lei prescrevia 
par condemnar o delinquente ao tempo em que foi commettida a i:nfracção; 
!l ·rine priva os accusados de qualquer garantia •legal, a que tinham direito 
quando o facto foi praUcado". - Albedo ·Elmore, num estudo de lltre!t0 ccn•-
titucional, publicado na R evista d-0 Direito, diz: "são de direito publico e riao 
podem d•ar di·reito ad.quirido as leis sobre jurisdicção e competencia. As que 
i!.ltroduzem modificações nesse assum']Jto são, pois de immediata applica-
çãu, mesmo §.s causas p endentes". - A constituição a0 imperio tinha a mes-
ma ,füspos·ição da R epublica, entretimto, o decTeto d'e 13 de Dezembro de 1832 
mandcu remetter os processós pendentes ás novas jurisdicções por elie crea-
das, o de 3 de Janeiro de 1·8·33 mandou submetter ás relações os µrocessos pen-
dentes d e julgamento do rConselho Supremo Militar, o de 9 de Outubro de 18-50, 
que regulamentou a lei 562 de 2 de Julho do mesmo anno, fez passar do jury 
para o ju ízo singular todos os proc.essos em andamento sobre roubos e homi-
.::Wio!O praticaéios n.::i.s fronteiras; e, ~{unais, qualqueT del1€s foi, acoimado de 
attentatorio da Constituição e deixou de ter applicação pelos tr!bunaei.. 

Co·nsiderando que este tribunal tem sobre o assumpto jurisprudencia co-
piosa e indisc.re·pante. Innumeros .são o•s ·accórdãos manida,ndo a,pplicar e m cau-
sas crlmlnaes a lei nova; não só quando altera- a,s formulas pro1cessuaes, como 
tambem quando transfere a competencia do julgamento . 

Considerando que não procede a ai-legação de que se trata no Ca..!lo de 
um ·crime purãmente militar, porque o movimento visava exclusivamente 
Jepõr o Presidente da Republica, que pela Constituição é o Generalissimo das 
forças de terra e mar . O objectivo do levante não er.a a deposição da auto-
ridade militar, mas a do Cheie da Nação, eleito pelo povo para dirigir os seus 
destinos, durante um período determinado, e a suspensão, por tempo indeter-
minado de todos os poderes instituídos peJa Constituição. O a!fastamento com-
pulsorio do Chefe do Estado, sem ser pelo'S metas constitucionaes, constitue 
crime politico, e o crime politko, é expresso na lei ct:undamemtal, é da compe-
tencia da justiça federal; 

Considerando .q.ue n ã o colhe . o argumento de que ino.pportuna foi a instau-
ração do p·rocesso, porque muitos dos denunciados conservam-se ain,da de ar-
mas na mão, perseverando, portanto, na acção criminosa. Trata-.se na especie1 
de um delLcto formal e continuo, que se integra quando se verificam os extre-
mos prescriptos na lei, independentemente da consecução do evento. Ora, é 
abundante a prova de que os denunciados propunhEUm-se a subverter a OTdetn 
política, e para isso empregaram todos os m eios violentos ao seu alcance, não 
logra·ndo exito pela resistencia que lhes foi opposta . Si se deves.se agua,rdar 
o termino da rebellião para a punição, erigir-se-hia em situação juridi'Ca o es- . 
tado de delinquencia permanente, o que é r epeliido pelo senso commum. 

Considerando que ·C.s factos descriptos na deNuncia se aj1Ustam perfeita-
mente ao cone.eito legal do crime do art. 107 do Oodigo P enal_ A Constitui-
ção estabel€ceu, como base do systema de governo, 0 q:epresentativo, e a sub-
levação tLn:ha ,por fim destr.uil-o, instituindo pelas' armas um regímen >franca-
mente dictatorlal. Nii.o pretendiam_ os insurrectos modificar este ou aquelle 
artigo da Constituição, ou simplesme-nte impedir ou oppõr-se a actos do pode·r 
executivo ou judiciaria, sem contestar-lhes a legitimidade; mas abcilir a pro-
pria Constituição, entregando o poder exe.cutivo a uma junta de tres mem-
bros, ·composta de dous militares e um civil, 0 poder legislativo a conselhos 
de tres membros junto a cada ministerio e ' o jndicia rio a um novo tribuna1 
supremo. Era consequentemente uma substituição radical dos poderes cons-
tituidoi;;, uma remodelaçã0 do systema político; 
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Considerando que, tratando-se do crime do art. 107 do Codigo Penal, ad-
mHte elle a ·cump11cidade . A lei 1.062 de 27 de Dezembro de 1903, substituindo 
a locução co-réos do Codigo Penal, pela de co-autore8 não teve em mira isentar 
de punição a actividade criminosa do cumplice. O Codigo igualava illogica e 
injustamente a acção do eum.pUce á do co-autor, visto como a l()c.ução co-reos 
comprehende todos os participantes do crime. A nova lei, melhor orientada, 
veio corrigir este defeito, graduando, de accôrdo com os princípios racionae" 
melhormente a responsabilidade de cada um; para o aut<'./.r intellectual ou J)lara 
o intellectual e physico ou para o de acção directora e predominante estafs:>ele·· 
ceu pena ma1o-r para o autor silnplesmente :r,)hysico sem uma actuação de re-
levo pena mais branda, para o simples auxiliar sem acção necessaria, sem 
iniciativa, pana ainda mais branda de accôrdo eom a .regra geral estabelecida 
:tielo Codlgo. Não se pooe compr.ehender que em crime de tanta gravidade " 
que sacode ·fundamentalmente as instituições poliüca:s, affecta profundamen-
te <á ordem e tl'anquHlidade publioas, qualquer interfE)['encia lllelle fosse dei-
xada sem repressão. Accresce que pe!0 nosso systema penal toda a vez quo 
a cumplicidade escapa de :vruniçao a le1 expressamente o declara; 

Cotis1âerando que os f-áctos pelos quaes são accusados os recoTrentes e 
que ·se enquadram em füsposições especiaes da lei pcmal, como aicções crimi-
nosas auton-0mas, ·sã0 pelas suas condições e c'ircumstancias de tempo e lugar 
os meios violentos de que falia a definição do art. 1{}7; 

Considerando que a obediencia hierarchica não isenta de culpa e pena "" 
militares subalternos que tomairam parte na revolta.O art. 15 da Constituição 
diz .que o ·dever de obediencir- á hierarchia militar só ha dentro dos limites da 
lei. Diz Ga:ldino de ·Siqueira,, no seu excellente trabalho - [Direito Penal Bra-
sileko -: "Si o inferio.r e!g:ecuta a ordem que recebeu; cuja crimlnaUdade 
conhece associa-se ao crim\i do seu superior e deve responder pelas .conse-
quendas. A iTresponsabilidíJ,de assenta na ignorancia da i!legalidade da or-
dem, ou no · erro da natureza desta, acreditando-a legitima" . 

ConsLderando que a canincia de r.ecursos, a falta doe interesse, a ignoa:ancia 
elas !els, jámais ·poderão ser invocados para excusar a acção criminosa contra 
a ordem publica de uma nal'ão, maximé tratando-se de extrangeiros acolhidos 
por. ella generosamente . 

Considerando. que. a prova colhida em inquerito policia! tem ibom vafor 
probante, ·quando não inf!rmada pelo summario, ou destruída por defeituosa 
ou falsa por outras provas offe.recidas pela defesa. O nosso systema proces-
sual empresta-lhe inquestionavel val-Or jurídico, tanto assim que lhe dá força. 
pa•ra a prova da materialidade do crime e para a conc.essão da prisão pre-
ventlva.; 

Considerando que a proya d:ecorrente de documento ·não authenti:cado em-
bora constitue um iruiicio de grande valor que •SÓ pode ser il!idido por prova 
que demonstre a sua ifalsida,de; 

Considerando que a cO'p<fissão do accusado mesmo perante a autoridade 
pol!cial constitue pro·va qua;i'i judicial como a den-0mina Framartn~. 

ílOomsiderando que a prova que decorre •da confissão quando coincide corri 
outras cil'cumstancias consUtue poderosos elementos de convicção, 

Considerando que são qabeças de um movimento cõntra a forma de G0-
verno, ou aboUção da Or,nstJtuição, não só os que toma;m parte na conJu.raçac.· 
que o .antecede, como tamb,em os que têm acção pre·dominante ou -0.irectora, 
depois delle declarade; · 

Considerando que o Tenente-CGcronel Bernardo de A.r11.11:0 Padilha condu~o 
no dia 10 de Julho da cidade de Rio Claro para a Capital, afim de tomar parte 
na rebe!1ião o batailhã.o de .que era .commandant~; que nas operações m!lita-' 
res da capital e do interior dirigiu as forças rebeldes e fez varias requisições 
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para as mesm as forças. Que Q Capitão Cleisthenes tomou parte saliente na 
revolta do 4º r egimento, em Itu', prendeu o commanaante e o '.!'.1sca l ae>i""' 
unidade, na ·tarde 4e S de Julho, " al'Rumln<to o seu commancto conduziu-a 
com um effectivo d.e 300 praças .para a ·capitaJ no dia 9, exerceu dura nte .<;t-

Juta funcções de commando em vÚias operações de .guerra (fls. 47 do vo!. 2'i 
6 6 do vol. 67). 

Que o 'l'enente Alfredo Simas ~néas nas cartas <lo Cap~tão Joaqulni Tav u, ... 
figura como tomando parte nas confabulações pr<::liminares <to movimento; 
tomou parte no levant e do 4° batalhão de caçadores de Quitauna, na .madru-
gada de 5, desceu com um contingente d.e 60 praças para assaltar os quartekl 
dos batalhões de policia; na m a n hã de 5 occup-ou o telegrapho nacional dei -
xando com o e ncarregado o documento de rfl 54 do vol. 17, no ·qual decla ra que 
a occupação é feHa por ordem do G overno revolucionario e que dahi por dian-
t e com·eçava a exe.l'cer a censura, desempenhou o cargo de assistente do Ge-
neral Izidoro, e nessa qualidade expediu v arias "6rden s (fl. 331 do v ol. 2º, fl. 
335 do vol. 95, fl. .217 do v-ol. 20, fl. 152 do volume llM J. 

Que -o T en ente Asdrubal Gayer de Azevedo figura tambem nas cartas úo 
Joa quim Tavora, como tomando parte na conjuração; levantou o 4° Batalhão 
de Caçadores e desceu c-om as forças que occuparam os quarteis; participor. 
a.ctlvamente aa luta, t eve commando de forças, fez varias requisiçOe.s na. ca -
pitel e no interior (fls. 24~ 25,26 do vai. 27, fl. 305 do vol. 94 , fü . 87 do v<Jl. 
85, fl. 61 do vol . 114, f ls . 1'7 e 66 do vol. 117, t i. 4 d-o vol. 118). 

Que o 'l'enente Joaquim Nunes d e Carvalho pre.gou aoertamente a re vol-
ta nas prelecções que dava sobre contabilidade á.s praças de artilharia de 
Jundiahy, assi.gnou o ma.nifos to s ubversivo encontrado em poder do General 
Villeroy, acomvanihou o batalhão no dia 5 ,para a capital; arrecadou a quantia 

fü; 1.34.1:000$ da delegacia fiscal d e Silo Paulo, e al:l de J.7: 000S e G7:000$ que 
estavam em poder dos ' Tenentes Intendentes 'Costa .Campos e Couto Ramos; 
assignou varias requi.síções e deu salvo conductos •(•f'ls. 526 e •529 do ivol. 12, 
303 do v ol. 94, 16S. do v'o!. 27). 

Que -o T en ente Luiz iCard-oso de Castro Afilhado foi um dos p reparad or es 
do movimento, .como ·consta da ·carta de ~Joa-quim Tavora, assignou o mani-
festo .de ViUeroy; rez prurte da: officialidwde que t'81Voltou o 4° bata!Ihão, as-
saltou os quarteis de ·POiicia ; t eve commando de forças, [ez varias requ1-
:;.tções (vol. 2° ifls . 277, 149 do vol. 20; 89 e 95 do vol. 26, 60 do vai. 114, l"I 
do vol. 117). 

Que o Tenente Octaiviano Gonçalves da .Silveira participou ae toaas as 
reuniões preparatorias da revolta, realizadas em ·casa .de Miguel Costa, dirigto 
operações bellicas, fez requisições e foi preso de a:rm as na m ã o em Matto 
Grosso (fls. 330 voL 12, 1 5'7 a 1-81 d0 vol. 11, 99 elOO· d.o vol. 27, fls. 3 e 6 do 
volumç 117). 

Que o Ten ente Arlindo de Olive ira •compareceu tambem ás reunioes aa 
casa de Miguel Costa, il'ez requisições, dirigio operações de guerra; foi pelo 
seu .enthusiasmo elevaido ao posto de ma jor, log0 nos primei-ros dias, irecebeu 
elogios pelo seu de-i1odo e coragem, foi preso em Matto Grosso i frente de nu-
merosa força oppondo- resistencia ás tropas legacs. 

Que· o T enente Thales Marcondes foi um dos assiduos compa recentes dos 
concilia.bulos da casa de Miguel Costa, atr!glu !to.rç~s na ca.pital e no mtertor 
(fls . 57 a 181 do voiüme 11, fls. 51 do v·ol. 1°, f.Js., 611 do voI. 114 e rfls. 91 e 
9 7 do vol. ll'S) . 

Que -O Tenente João Baptista Nitrini tomou pa:rt e nas reuni'ões de M1güel 
Costa e teve papel saliente no movimento de r eôeldia (fls. 43 do voI. 1°, fls . 
62 do vol. 32, ifolha 1'7 do vol. '117, e ~!. 4 do ·vol. 118) . 
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Considera'Ildo que, tratando-s-? de um delicto de multidão não é posslvel 
fazeT uma prova rigorosa e abundante, relativamente a cada um dos co-par-
ticipes dos 'i!actos criminosos. A .prove, circumstancial existente nos autos ~ 
;preclo.>a e 'de alta relevancia para precisar as responsabilidades; 

Considerando que, quanto á actuação ·criminosa dos accusados, !rnfertorel!! 
do Exercito e da força publica do !Estado, a prova indiciaria é sufficiente para 
demonstrar a co-participação que tiveram nos acontecimentos; 

Co'Ilsiderando q·ue está provado que os sargentos de axtllhar!a de Jun-
diahy, arrolados na denuncia, vieram para .São P a ulo n 0 dia 5 de Julho á 
noite, e tomaram parte em operações ibellicas dos rev oltosos, bombardeando· 
o quartel do 4° batalhão, hostilizando forças legees, e ' regressand0 áquella lo-
calidade no dia ~ por ju~garem .fracassada a revolta, retornara m á Ca,pital, no 
dia 10 com todo o regimento, e incorporaram-se d efinitivamente ás forças 
rebeldes; que os de Itú salientaram-se na dep0sição e prisão do comman-
dante do batalhão, Coronel lllscobar e ~o fiscal C'1.pitão Mendes de Vasconcellos, 
e depois desses actos de indisc~plina desceram para a Capital partic1pando de 
todas as operações militares; que os de Quitauna, guiados pelos Tenentes Afi-
lhado, Asdrubal e outros, revoltaram-se na madrugada de 5 e occu.param os 
quarteis de policia; ·que todos elles acompanharam as forças Tebeldes na rê"-
tirada para o interior ; foram promovidos a officiaes por serviços prestados á 
revolução e como taes commandaram forças e d'.izeram requisições de di-
nheiros e mantimentos; 

Considerando que os estrangeiros envolvidos no levante e que compuzeran-. 
os batalhões - a llemão, hungaro e italiano - ·se apresentaram >ohmtar:iamen-
te aos ·chefes revoltosos; pairt~ activa tiveram na luta, g uarnecendo trinchei-
ras, fazendo reconhecimentos, combatendo as forças logaes; acompanhara.til 
os m surrectos n a m archa de retiTada, auxiliaram a depos' ção das autoridades 
<"tmstitu1das e occupação das cidades d0 interlor; fizeram depredações, sendo 
quasi todos •Presos com arm;Ls na mãG nos comba tes de Botucatú, Campo 
J apo.nez e das bar0rancas do f io Parana; 

Considei~ando; quanto aos civis, que ha denunciados que aul!iilia.r.tm ef.!!-
cazmente a sublevação desde o seu inicio, praticaram multiplas violen cias, e 
identi:ficados inteiTamente ccnp o movimento implantaram o terro·r e a a.nar-
chia em varios muni'cipios do Estado, ameaçando 0 s que se mantinham dentro 
da ordem e da lei, a n gariaTam elementos de acção, arrecadando dinheko e vi-
v eres, mantiveram-se em con;stantes communicações c.om os dirigentes da re-
volta ; outros, que limitaram o seu axilio a 0 municipio onde r esidiam, sem en~ 

tretanto, .praticarem 'Violenc;,p.s nem exeTcitarem qualquer acção militar, e 
além disso provaram que su acção teve por d'im exclusivo evitar que os mu-
nicipios fossem entregu es a conhecidos desordeiros e á s oldadesca amotinada; 

Considerando que o Capitã o Waldomiro Pereira da Cunha foi visto pela 
testemunha (v·ol. 118 fJ.s. 9) dirigindo fo·rças rebeldes; sem ser funccionari(} 
da Sorocabana assumiu a sua direcção 'de 21 a 24 de Junho, ;por ordem .do Ge-
neral Iz!.doro,. (fis. 144 do voj. 134) e n esse posto exp ediu a ordem de serviço 
(fls. 99 do vol. 20), na qua l declara a ssumir a d!rec.ção da iisu•ad:.., militar-
mente, em vista do Dr. Artigas não m erecer 'confia n ça. Que o T en ente Au-
gusto Abrantes da força publj.ca de São Paulo, f ez as requisições de 1(fls. 1. 035 
1. 036 a 1. 042 do vol. 15) para soldados e voluntarios, assignou o documento 
de fls. 1.037 do vol. 15, 'uma, ordem ·determin ando ao C(}mmandl'\-nte em· chefe 
das forças do 1º cor.po da guFJXda clvica que ti'Vesse toda a tropa â mão para. 
ser distri:buida por ordem do quartel-geneTal, tomou parte no assalto á usina 
Paula S'ouza , e escaltou 1:)resos os caJPitães Braga e Salgado que a defendiam, 
arrecadou <os caminhões ·da industria Mattarazzo, juntamente com o Dr. Tocci. 
Que 0 Te n ente José Gaircia fie Toledo foi cornmissionado no posto de 1º Te-
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n ente da força publica por serviços relevantes prestados á revolta, como se 
vê no officio do Coronél João F rancisco (fls. 331 do vol. 2°), conduziu preso 
juntamente reoro o T enente Arlindo (a testemunha de fls. 1, do vol . 118) ac-
c usado de ter abamdonad0 seu posto de vtgilancia. Que Emílio de Mesquita 
foi commissionado no posto d e 2° Tenente, apezar de civil, tomou parte activa 
no movimento militar, como affirmam os depoimentos de fls . 115-127, e ou-
tros do voL 13, asslgnou com seu pai o Coronel Mesquita Va.sconcellos, um 
doi:< cabeças do -movimento·, a nomeaJÇão do go·verna do.r militar de São Simão, 
.incol'porou-se aos r evoltoso.a e acompanhou-os n a sua marc.ha para o interior. 
Que Arthur de Castro Carneiro· Leão, s imples gua rda civil, f oi elevado a Te-
nente pelos rebeldes, comm andou úma trincheira na Avenida paulista, ordenou 
o :fuzilamento (]'e Arthu r Peres, no dia 2'4; seguiu com as forças para o inte-
rior, pass.a ndo-se com outros revoltosos para t erritorio .paraguayo (vol. 23), 
assignou vario.; do·cumentos Slibre operações militrures (vol. 33 fls. 208, 299 ); 
que Albe1·to Co.m'llli foi vist o pelas testemunhas de 1'Is. '74-77-88-82 do vol. 21, 
pilotand1, um avião que observava as forças legaes e a testemunha 0Edu' Cha -
ves diz que ouviu dizer te·r estado elle do lado dos revoltosos, prestando ser-
viços á aviação; que A~varo Ribeiro foi a figura centra ] elo movimento no in-
terior, assumiu o exercici0 de governador d·e Campinas po.r ordem da junta 
revolucionaria de São .Paulo, como Stl vê ao tél'n!o de posse datado de 10 de 
Julho, fls. 43 elo vol . 59 - nomeou como se vê d 0 offi.clo com ·fitma reconhe-
cida (fls . '53 do vol. 81) o governador de Monte Mór, Antanio de Oliveira 
Cordeiro, a presentou ao Corone! Me&quita de Vasconcellos, em offido datado 
de ,14 de Julho, o seu- sem·etario Tasso de !Magalhães que em· missão especial 
e urgente ia tratar de assumptos, uependentes da autorização do ·governo re-
voJucionario: foi •com Pedro .Magalhaes acompanhados de praças do Exercito á 
estação ela Estrada de F erro Mogyana .prender as forças legaes que deviam 
chegar num .especia l de Casa Branca, ·(d'ls 181, do vol. 59 ), intimou o en car-
regado do telegrap·hó de Campinas a não dar informações ao Governo federal 
dos acontecimentos, sob a pena de fuzilamento, .(.fls. 258, 1fo m esmo volume,; 
obrigou o proprietari0 do Diario do Povo a publicar os actos do governo re-
voluclon!1rio, boletins sediciosos e noticias tendenciosas •(f ls. 367 do vol. 60); 
obrigou a testemunha de fls. 421 do m esmo volume, sob ·pena de appilcação 
da lei marcial, a fazer uma saudação ás forças orevolucicmarias, quando pas-
saram por Campinas; acompanhou o Tenente Caba nas; declarou ;publicamen-
te ·que seriam fuzilados immediatamente os que trahissem a causa da revo-
lução (fls. 95-96 do vol. 59); declarou que se as autoridades legitimas pre-
tendessem assumir os seus postos empregaria contra ellas a <força de que dis-
PU'Ilh::L e iwisar!a o governo provisorio da situação .(fls. 115 do vol . 59 ) ; de-
feriu no dia 14 juram ento a diyersos rapazes que se propunham defender a 
causa revolucionaria, d'ls. 117 do mesmo volume; disse, ao saber da ap.piroxi-
mação das fo,r ças legaes mineiras, ·que iria oppor--lhes resistencia, pois eram 
·compostas de can gaceiros e 'baru;li'dos (fls . 134-119 do mesmo volume); pre-
t endeu embarcar 0 tiro 176 para a capital, não tendo levado a effeito o seu 
Intento, devido á o.pposição do Tenente Harold.o ·(il'ls. 3 do vol. 59); saudou 
entlmsiasUcamente o Tenente Cabanas, q uando se volta de uma excursão ao 
Amparo; requisitou gazolina para o movimen to de tropas revoltosas; conci-
tou por me io ·de boletins vio-Ientos a POP'Ulação repellir a policia mineira, com-
ma'Ildada pelo General Martins P ereira; organizou um trem no ramal de 
Itaicy para embarcar 200 cavallos de cavall aria d0 Estado com destino ás 
forças •rebeldes do !tu'; requisitou um caminhão Ford para a conduccão de 
forças revoltosas do T en ente Cabanas; ;pediu ao Coronel Mesquita de V:as-
•concellos 100 ·homen s e 2 m etralhadocas para ir ao encon tro das :forças legaes 
mineiras; nomeau Amadeu Tolli governador de Ita,pira . Qu e Bernardo Savaget 
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Sobrinho, ·empregado da Central, foi commissionado no ;posto de 2° Ten-ente 
pelo Coronel João Francisco por serviços prestados á revolta, ·como se vê do 
of,ficio de fls. 331 do vol. 2°; fez parte da força que na manhã d e 5 o ccupou 
a estação do Norte. Que Carlos H erdler serviu como aviador aos •rebeldes, le -
vantando o SEllll primeiro võo no dia 23 no apparel.ho Orlola; acompanhou no 
dia 25 o Tenente Eduardo Gomes numa tentativa de vôo a esta Capital com 
o fim de damnificrur a cidade e 1bombardear 0 Cattete. Que Lucio Gardines 
fez parte do serviço de aviação dos revoltosos, fez varias observações acÕin-
panhando Eduardo Gomes num ataque as linhas legaes, foi ferido na defesa 
das forças revolucionru·ias, çom0 se vê nos documentos de fl&. 84, vol. 21. 
Que o .Dr . Mauro Machado fo.j quem empossou as autoridades militares, da 
capital, effectuou .prisões de individuos que julgou s uspeitos a revolução, teve 
grande actuação nas operações 'bellicas da Capita~; seguiu com as forças re-
be1des ipara o interior; fez iparte do estado maior -d'o General Izi:doro; foi 0 
me,is importante auxiliar de Cabral Velho no serviço d?, policia. Que Miguei 
da Motta Freitas, engenheiro, vei0 de Araçatuba em 18 de Julho com um 
contingente de 80 homens para São !Paulo, tendo recebido airmas no 2º bata-
lhão, prestou serviços de gueiTa, sendo preso quanc1o se retirava para o in-
terior, na estação da Sorocabana. Que Orlando Corrêa de Albuquerque acom-
p.anhou os revoltosos por algumas cidades do interior, fez parte do grupo que 
occupou a cidade de Araraquara, onde depoz a Camara Munioipal, esteve em 
São Carlos do Pinhal, onde, intitulando-se official revoltoso, effectuou a prisão 
do Dr. Vi-cente Mamede de Freita;s e Dr . Laudelino de .A!breu; constituiu o 
governo revolucionario de ·Catanduva. Que 0 Professor .ScyUas Borba esteve 
na ·repartição geral dos tele~raphos, oppond~ resistencia armada, q,uando as 
forças legaes procuravam retpmal-a do poder dos rebekles, fls. 45, 57, do vol. 
3·7. Que Adriano de Metello Junior, empregado da Noroeste, foi nomeado che-
fe do trafego da mesma estrí1da, ll'ecebeu como representante dos insurrectos 
o dinheiro da estação de Cay1Tu' ps. 276 e seguintes do v ·olume 94 e fls. 342 
e 691 do vol. 95 ; ·nomeou ag~nte para a estação de Albuquerque Lins e pro-
clamou o go<vernador da cidade, foi faroado e a rmado dando ordens ás 
forç_as revolucionaxias, 'fls. 2q do V'Ol. 91, foi visto em Port0 Tibiriçá na com-
;panhia do General Izidoro e outros officiaes revoltosos, fls. 750 vol. 54, foi 
preso em porto S . João, fa2'e!fdo ;parte de um contingente revoltoso. Que Clau-
dio tEdelberque C. Leal Net\:o foi o delegado militar de Pe derneiras, firmou 
nessa qual'idade varios docu~nentos, era um exaltado revoluciona.rio, corres-
pon-dia-se com os sediciosos, de Bauru', mandou interromper vias de commu-
nicação, afim de CÍiificu'1tar a acção das forças legaes, effectuou prisoos de 
pessoas do local e as r emett13u para CBaurú, requisitou armamentos e nomeou 
autoridades . Que Diamantino Ferrei:ra FHho arvorou-se em sargento para em 
companhia de H e itor Bueno e de um troço de soldados, retirar da Collectoria 
de Monte Alegre a quantia ~e 829$000, fez requisição {re clla;péos para os re-
voltosos, em Para,guassu' (V~>l. 9·5); acompanhou as forças para MaJtto Gros-
so. Que Francisco Octavianq da Silveira foi o governador de Araras e nesst 
i:;ualidade deu varias ordens; fez II'equisiçoos, tomou parte no assalto de Pi-
rassununga, chefiando um gr.upo de soldados, na manhã de 28 de Julho, pren~ 
!\eu nessa cidade 0 T enente Ramalho, nomeou governador, tomou parte ni' 
assaho do 2° regimento de cavallaria, retirando objectos no valor de 6: 916$92-0 : 
puJ::licou um edital declarando que dispunha do poc1er de a pplicar a lei marciai: 
.apossou-~e do a;rmamento de> ti:ro 66; agiu •como delegaido revolucionario em 
Descalvado; fugiu quando sqube qu~ as forças legaes haviam entrado em São 
Paulo. Que ·Gonçalo da Silv1,ira serviu de secretario a Francisco Octaviano e 
sempre esteve a 0 seu la do, nessa qualidade fez varias requisições, accmpa-
nhou-o nos assaltos de Plra11sunu:n,ga e Descalvado . Q•1e ,Te ão Fina s .1brinho 
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exerceu a >Jdministração municipal de Rio ülaro, ahi pratico.ndu as mai0res ar-
·bitrariedades, infundindo terror a população; fez intensa propoganda da re-
volução no HF!g•.lr0 J.:- .J-~io Cla:ro ·· de que era redac~ ... r; iIE'~r porou-se ás fm:-
>;a.<3 rebeldes e com e llas seg.uiu para Mrutto GrosSC>. Qlli6 o LE'laidire Guilherme 
Landell de l\Ioura foi governador do Espirito Santo do Pinhal, onde chegou a 
$6 de Julho armaido de revólver e fuzü e aieompanhou o Tenente Crubanas; fez . 
communicações por boletins de haver assumid·o o Governo da cidade (fls. 30 
do v·ol. 65); incorporou-se ás !forças rebeldes e seguiu com e!las para o su~. 
Que Leopoldo Cambraia tomou parte nos successos de Araras, era auxi.Jiar de 
confiança do Governador Octaviano, que o apresentou a.o General Izidoro como 
esf-Orçado paladino da causa revolucionaria; era um exaltado e em certa occa-
siã0 obrigou ao Prefeito, de revólver em punho, a. dar vivas á revolução, or·-
ganizou em Descalvado juntamente com um sargento o gove1·n0 revoluciona-
rio; fez parte da expedição que assaltou Pirassununga e Descal'Va:do. Que 
Ludo Damaso de Carvalho, foi o governador da cidaid'e de .Santo Amaro, de-
sign ado pelo General Izidoro, vol. 106; depõz a Camara Municipal, em 19 
de Julho âs 8 horas, communi-cando o facto ao mesmo g~neral; recebeu do Co-
ronel Mendes Teixeira chefe do estado maior dos revoltosos , mil cartuchos 
Mauser paira o.perações militares; convidou 0 e ngenheiro Constantino para go-
vernador de Itapiarica; communicou, pe1o documento de fls. 103, c11versa" 
providencias que tomou nas estradas de rodagens para evitar surprezas do 
inimigo; fez requisições ao Major Miguel Costa. Que o T enente Ebinino. Dias· 
Uruguay, veio de 1Matto Grosso e incorporou-se ás forças revolucionarias, to-
mou parte ao assalto da cidade do !Rio Preto, juntamente com o Capitão Octa-
vio Guimarães, avisou a este chefe revoltoso quand·o partiu de Matto Gros-
so. Que o Tenente José lBernaroo conhecido ,por "Peri"quito" arrecadou em 
Regento Feijó ·20 :000$000 para despezas da reyolução, a.rvoi:ou-se em Tenente 
do Exercito e nessa qualidade commandava lforças. Que Augusto Piniheiro. 
Lobo foi .prefeito de poUcia de Jahu'; acom\ianhou as forças revolucionarias, 
enviadas pory: Octavio Guimarães para a occupação de Ibitininga; d'oi a Dous 
Corregos e a Trabiju', onde prendeu varias pessoas adversas á revolução, es-
teve num grupo que em Gavião Peixoto damnÍficou a ponte e a estação; pra-
ticou actos revolucionarios em Bocaina e Bica de [Pedra; tomou parte no as-
salto de Mineiros, onde foi assassinado o cabo commandante d•o aestacamcm-
to; obrigou o Dr. Lorena a assi-gn<lir um documento, compi·omettendo-se a não 
t ·razer forças legaes a Jahu'; passou varias telegram~as, Tela ti vos a intel·esses 
revolucionarias e fez 6 requisições; · 

Considerando •que, além dos accusados supra-m.encionados e dos que ro-
ram pronunciados pelo despacho Tecorrido, outros denunciados prestara~ au-
xilio á execução do crlme c.om menos extensão e menor effici·encia á verdade; 

Considerando .que, os actos .praticados por estes .denuncia.dos a uxiliaram 
poderosamente a execuçã0 dos que resolveTam Q crime-, 

Considerando ·que, está provado dos autos que Antonio Vieira, conhec!a6 
por Tourinho, andou durante os dias da revolta de revólver á cinta, aux!Jiana() 
o pessoal da chefatura de policia revolucionaria. Que Alfredo Costa foi dele-
gado de policia do bairro de Cen'.'queira Cezar, e nessa qualidade correspondeu-
se ,com ·os chefes revoltosos, effectuou a prisão de um soldado pelo simples fa-
cto de se haver c.ommµnicado com as forças ]egaitstas; exerceu vigHancia con-
stante, como se autoridade legal fosse. Que Antenor de Macedo foi durante 
certo tempo delegado de poHcia dos revoltosos em Pircheiros, e n essa qual!-
dade correspondia-se com os ·chefes rewltosos, principalmente com o· Major 
Miguel Costa, effectuou prisões e praticou outros actos ele autoridade. Que 
BenecUcto ·Manoel [Pedi·oso serviu no quartel general de 1·5 a 26 de Jufüo, como 
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encaTregado da policia e .gua·rda do edificio d 0 .quartel general d<Js revoltosos. 
Que Cam1llo Fenaz de Magalhães, vulgo Camillinho, expediu salvos conductos 
em Jahu' fez 1)arte de um grupo de soldados e civis que esteve ao serviço di;i, 
Junta governativa, grupo que assassinou o portuguez Valente, tomou parte 
nas expedições aos municipi-0s vizinhos. Que Ernesto Goldschmit fez par-te d"' 
policia, sob a chefia de Cabral Velho, como interprete, transmittiu as delibe-
raç:ões do c h efe ás autoridades inferiores {vol. 22 fls. 179 e 180); expediu or--
dens 11 intendencia .paxa fornecimentos de fardamento âs praças. Que Fran-
cisco Cri!!cuo.Jo exerceu o cargo de auxiliar de delegado militar d-0s revoltosos 
em Pinheiros e ahi permaneceu semJ)re rvi.gilante no seu .posto e expediu salvo-
cond:uctos e praticou outTos ac•t<Js de policia. Que J-0sê Parente Souza foi vis-
to fardailo com os r.evolucionarios no quartel do 5º batalhão de polic1tt, e a !u-
dou pessoal para os revolt-0sos. Que J eronymo FerrBira Sparano foi o auxi-
liar de confiança de policia em Pinftleiros. Que JY.Lanoel da Cun:ha '.Bittencourt 
serviu na policia como agente da segurança publica, sob as ordens do Major 
Cabral Velho, requerBu ao General Iz.idoro a sua nomBação para <>fficial ª"' 
reserva, !foi um servid-00· dedicado da ca:usa revolucionaria como su vê a íl". 
224 do vol. 28. Que Paulo Egydio dB Assumpção serviu tambem mL p-01icla, 
sob as ordBns de Cabral Velho e seguiu com as hostes revolucionarias atê As-
s is, ondB foi expulso por indigno. Que éPedro Magalhães Junior foi o delegado 
de policia dos Tevoltosos em Campinas, era o companheir0 de Alvaro Ribeil'v 
na direcção do m-0vimento rBvolucionario, foi quem occupou militarmente a 
estação da estrada de ferrn Funilense, ·fez cortaT as linhas telephonicas (f·lS. 

) acompanhou a 1torça que il'oi á estação de Guanabara para ata-
car um ·contingente legal qu\l se suppunha vir de Casa J3ranca; encaminhou 
reservistas .para a Capital; t 1·ansmittiu ordens e fez irEJ<quisições àe passes em 
nome do governo revoluciona,Tio . Que Gastão Pupo diri.giu a 0 .pavo em 25 de 
Julho uma proclamação, decl~rando .que assumia em nome do gaverno revmu-
ci.cmario, a direcçã0 dos negoq.ios do rounicipi-0 de J3otucatu', ameaçou de seve-
ra punição todo .aque lle que propalasse notici2s vrejudiciaes á causa revolu-
cionaria . Que Tasso de Magalhães foi o secretario de confiança éle Alvaro Ri-
lbeiro e o incumbido [lor este de uma missão reservada e urgente junto ao 
T~mente Coronel Mesquita V2fsconcellos, em Jundiahy. Que Arthur de Morae~ 
Goyano !fo.j o governado.r mili1:air de Pederneiras de 24 de Julho a 1 de Agost-0; 
apoderou-se d'e a rmas do destacamento;-·fez requisições em numero de 38, ef-
f-ectuou prisões; d'ez ,pagamento por ordem do General Izidoro (fls. 910 do 
vol. 5•4); !fez requisições en,1 IBaurú. Que Antonio de Oliveira Cordeiro foi 
nomeado g-0vernador de l\IIOn·te M6.r, por A.Jvaro Ribei·ro, e ahi exerceu as fun-
cções d-0 cargo, communican\].o a sua posse ás a utoridades do municipio. Que 
DolilÍn.gos Penna foi intendente das forças revoltosas, e nessa qualidade J'ez 
requisição de 3·0 contos para pagamento das forças revolucionarias, em Bau-
ru',· fugindo log-0 depois corri 14 contos de réis. Que Daniel Baptista de Oli-
veira foi o delEJ<gado de polic~a de Limeira, nomeado pelos ·revoltooos, publicou 
um edital declarando ser o 1·epresentante do General Izidoro naquelle muni-
cipio . Que José de Almeida Ramalho foi o representante dos revolucionarios 
em Rio C'laro, fez prisões, r1essa cidade B< nas cir·cum'Vizinhas, enviou arma-
mento para os revoltosos, f.ez •requisições de passagens .para praças e ptLra 
outras p essoas. Que João Mpro auxiliou o T enente Cabanas a tornair a cidade 
e o posto policial de Itapira; foi o governador dessa cidade, de 21 de \Julhô 
em diante; chB<fLo'u um grupo que C:estruiu as pontes do municipio; effoctuou 
prisões. Que José Gonçalve~ Braga arvo;rou-se em delegado de Bauru' e per-
correu as Tuas armado dB< fuúl, deu busca na casa do Juiz de Direito, do 
Deputa:do Lorena para effeqtuar prisões e apprehender armas, foi a fazenda 
pr-0xlma afim oe prender o Dr. Washington 'Luís. Que João Chiossi Mpen-
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~ada da força publi.ca prendeu 'º delegado de Mattã.0 o Dr. Nogu elra tomou 
o armamento do destacamento dizendo-se ·revoltoso. 

Considerande o mais ique nos a u tos consta: 
Accordam em •Sup-remo T·ribunaJ Federal dar em parte prov·iment<;· ,LO 1·e-

curso do Dr. Procurador da Republica, afim de pronunciar como inc.ursos na 
sancçll.o do art . 107 do Codigo Pena:, em referencia ao airt. 1º da Lei 1. 06Z, 
de 29 de :Set<!mbro <!e 1903' os indiciados Te nente-Coronel Bernardo ó.e Araujo 
PadHha, Capitão Cleisthenes Barbosa, 'l'enente Alfredo Simas Enéas, Tenente 
Asdrubal Ouayer de Azevedo, T en ente .Joaquim Nunes de Carvalho, 'l'en er•te. 
Octaviano Gonçalves da Silveira, Tenente Arlindo d'Oliveir a, Tenente Thale·S 
do Prado Marcondes, 'l'enente Luiz Car-Ooso de Castro Afilhado, Tenente .João 
Baptista Nitr·ini, como incursos no mesmo a rt. 107, em referencia ao art . 2º 
.da, Iei s·upra citada combinado com o 18 paragrapho 4° do Codi.g0 Penal os 
denunciados Capitão \Tvaldomiro Pereira da Cunha, T enente Augusto Ahran• 
tes, Tenente .Jos€ Gar cia .de Toledo, Arthur Barbosa, Abdon de Siqueira Cam-
pos, Ange!o JPusette, Ac.cacio Coelho de Queiroz, Annibal Vi1Jun1, Antonio 
F ernandes de Oliveira Camarg.o, Alarico Pinto de Barros, Antonio C'anos Qua-
d!ros, A ntonio Quirino MaTtins d'Oliveira, Antonio Godoy .Junior, Agusto Lou-
renço, Astriplinio S. de Brito, Antonio Rodrigues ·de Souza, Antonio Ablllv 
Gonçalves d-e Oliveira, Benefüct0 '.Baptista àe .Souza, Benedicto Quirino de 
Souza, Casemiro Dias Redai, Darwin Machado de Barros, Deocleciano Ga1·cia 
PantojC>, :Emillu Mesquita, IiJugenlo de La Corto, EuricG ·Sanzolli de . Lyru, 
Frank lin Pinheiro, Francisco de Paula Rosas, Gentil Capitulino Tiburcio, Joa-
quim .José de Oliveira. Neves, .J.oão Correia Leal, .José Hilario Bueno, .José 
J'.eronymo Ver.ger, .Joaquim Teixeira Vaz, João Ayres, João Accacio de AC-
meida, .J·oão de Almeida, Julio Prado das Neves, .José Carreri, .José Antonio 
Real. .João L f' ite ·Penteado, .J.o.sé da Cunha Perefra, .João R odrigues dos San-
tos. Dorival Pereira de Aimeida, Pedro Gouvêú, Pedro Ayre« do Amaral, Pe-
TY·lLo !Mendes de Oliveira, .Dr. Arnwldo Roklosi, AdaLbeTto Ka11d'os, Ar-
'.:hur de Castro Carneiro Leão, Alberto Canani, Ahtredo Bergamini, Al-
berto Baumer, Adolpho íReisig, Ar! Tunlaka, Alvaro Ribeiro, Aldo 
Marlo Geri, Alberto Simula, Bernardo S'av.aget, C:arJcis Herdle!r, Car~ 
Rickter, Caraos Rameker, :Diak van Hiintsage!I', Derne1lrio Nazarenko, 
Daniel Sc.hinêk, Erik May, Fith Pe raldet Bamigartinos, Frederico DarreJ, 
Franz Piosek, ,Frederico Bruner, Frederico Leucke, Giulio Chernel, Gerkard 
Nagel, Gul:lherme Ritcher, Guilherme D cwschka, H euze Hermam, Hairirich 
Arens, Henrique Holmer, Henrique Hager, Ita.J.o Landucci, Ignacio T a:vares, 
Jeronymo Ferri Spairano, .João Taller, João Herndt, Lucio GoTdines, Luiz 
Temporelli, Luiz Ferrant0ni, Marcos de Aguiar, Dr. Mauro Maichado, Miguel 
à:, Motta Freitas, .J. da Cunha Braga, L azaro da Costa Funck, .João Dugaesck, 
Julio Correia, .Jacob B eiser, .Jacob Hieble, Manoel Spa'liCJ{, Mant!n Gueisser, 
·Otto Grossk, óscar WHker, Orlando Corrêa de Albuqu erque, P edro Phell, 
Paulo Richter, Reynaldo Hussemann, Roberto Antonino, R ichard Schtimacker, 
Rich&,rd Sevlcher, Rodo·Jpho Sckweisser, ·Scvllas Barbo·sa, Szanto Aladar, Slx-
tom Kjelstrom, Theodor0 Rami, Wilhem Sturr, Willy 8chulz, 'Wilhem Schock, 
Walter Ma-rzinkowsck, Adriano Metello .Junior, Benedicto de Paula, Claudlo 
Edelburque C. Leal Neto, Diamantino Ferreira Filho, Frar.cisco Octavlano da 
Silveira, .João FaTia Sobrinho, Padre Guilherme Landell de Moura, L eopoldo 
Cambraia, Lucfo Damaso de CaI"Valho, Nelson de Oliveira, óscar Cortez, Ral-
ÍO de Carvalho, Wen.ceslau G. de Barros, Tenente Victorino Dias Urugua.y, 
'Tenente .TO.Sé ::Bernardo, Tenente .Jehovah :Pl.r-estes, .Sargento Ange!0 Rodrigues 
<los Santos, A:lipio <le Freitas, Azari Augusto d·e Brito, Cyro Alves Barbosa, 
Damião Pompeu de Barros, Augusto Pinheiro Lobo, Edwald Burnesche, Er-
nestó Ubssbat, e com0 inc.ursos no mesmo artigo 1()7 em referencia ao art . 2° 
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do mesmo Decreto, comb.inad'o com o artigo .21 ·paragrap1ho 1° do Codigo Pe·-
nal os denuruciados - A~ifredo Costa, Antenor iMacedo, Antonio Vieira, Bru-
no Bigner, Benedicto Manoel P edroso, Camil1o F erraz de Magalhães, E·rnBslo 
Goldschmldt, Francisco Crnscuolo, Manoel da Cunha Bittencourt, Lojos Papp, 
Paulo Egydio de Assumpção, Gastão Pupo, .Pedro Magalhães Junior, Arthur 
de Moraes Goyano, Tasso Magalhães, Domingos Penna, Daniel Baptista de 
Olivetra, Gonçalo da :Silve.ira, José de Almeida R amalho, João Braga Filho, 
João Moro, ~osé Ponçalves Fra:ga, João Chiossi, lLeamder Cardoso, Dr. [Ray-
mundo '.Barbosa Lima, Dr. Vioonte Ferraz Paoheco, Tharsio Cabral de íM:ello,. 
Dr. Zoroastro de Gouvêa, Tu. Au.gust0 Freire da Silva, Augusto Gewher, 
Jeronymo Ferreira .Sjparano, Antonio d'Oliveira, e em ju1gar extinda a accusa-
ção quanto ao denunciado Flavio de Oliveira por ter fallecid'o, como se vê da 
certidão de obito apresentada n 0 acto do julgamento B deve ser junta aos autps 
e negar provimento ao re.curso dos recorrBntes pronunciados. - Custas na 
forma da lei: 

Supremo Tribuna l Federal, de Abril de 1.926.-Geminiano da Franca(*)_ 

A FUlGA DO GENERAL ISIDORO 

CARTA DO CoRONEJr, JOÃO FRANCISCO, CHAMANDO-O CoVARDE~ 

O Sr. Coronel João Frar{cisco, um dos che·fes revolucionarios que i<té 
ha pouco 01peraram no s ul dlj. Republ:ica, acaba de tdirigir ao General Dia1;· 
Lopes a seguintes carta, á qul;ll vae dar a maiS' ampla divulgação na Arg·en-
lina e no Uruguay. 

Carta do Oorone·z Joúo Francisco ao General Is·ídoro Dias Lo'[Jes - "Em 
nome dos mais elevados intereisses da revolução svcial brasileira. appeHo Dara 
a vossa consciencia ante as co:rpsiderações seguintes: Vós, que a 5 de Julho, em 
face dos acontec-imentos de !São Paulo, assumistes o posto de chef.e da re-
volução, deveis recordar-vos que, a 9 do mesmo, d&ertastes e fostes vos 
entregar priiSioneiro ao govermo, que no meS(lllo momento ta.imbem fugira! 
Eis porque não estaes agora na Hospedaria dos Imnnigrantes . .. Consequen-
temente deve.is ter reiflectido •que, desde esse dia, iPSo facto, -pendestes a con-
fiança dos vossos 1companheirps, ainda .que, por ironia, os· vossos íntimos, a 
muque, o tiv.essem reinvestidq do comrmando, no. momento mai-s côr de rosa 
da campanha. Mais, ;tarde, pqrém, a maioria das tropas revolucionarias pre-
tendeu vos expu1sar da sua :!;rente, ao que eu me oppuz, por.que considerei 
que esse acto era entã'o inconveniente aos interesses da revolução-, visto que 
a op1nião das multidões inco1nscientes e dBsconhecedora das vossas fraque-
ea:s e miserias, havia vos con$!J.graido ehefe da revolução e os tyrannos, como 
as crianças, a,co·r.davam em todo o 1Brasi1 sonhando com fantas1na - General 
lSicloro! .. . J.l.Ias a lenda fan.ta:;;tica, como toda a cousa que sobe arti.ficialmen-
te. cahe lo.go e logo e se esboroa. Assim aconteceu com a vossa chefia. Fu-
gistes pela segunda vez - reincidistes - com ·a aggravante de terdes se-
meado o panico no se:io dos her-oic·os defensores de Iguassú. 

Que pena! Que ·dõr me causou esta vossa fraqueza! '.E' verdade que a re-
volução, de facto, pouco .per<;] eu . Vós, porém, perdBstes tudo! A revolução. 
pouco prejuízo teve .por.que ~onservou um pun.hado de bravos da column a 
paulista - carne da propria carne dos spartanos. Miguel e Tavora. que tive-

(*) Publicado no Jorna.l qo Com1nercio, de 13 de Maio de 1926. 
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ram a ventu-ra de se reunir a esse tempo á homerica e glori-osa phalange· 
gaucha, que, com -0 novo Napoleão dos Pampas· á frente, atravessou os ser-
tões d-0 Rio Grande, Sa·nta Catharina e Paraná, chegando a Iguassú a tempo 
de salvar a honra das armas revolucionarts ! ... 

Qundo eu contemplo a epopéa desses Leoniàas, guiados pelo valor, intre-
pidez e capacidade inexcedível do meu Co1·onel Luiz Carlos Prestes, slnto que 
num dia eu vi secUJ1os. S01beis que dda foi esse? O dia que atravessei o rio 
Uruguay, .penetrei em São B-0rja, onde encontrei o então Capitão de enge-
nheiros, Luís Carlos Prestes., con.versei oom elle e disse -para mim: ::i;qui temos 
uma grande <figura, um futuro grande General. Redigi e assignei um diploma 
nomeando-o Coro!Ilel commandante das 1forças de São Bo-rja, .S. Luiz, S. Ni-
coláo, Santo Angelo e outras, dando-lhe poderes r>aTa organizal-as, nomear 
officiaes, etc., etc., e :finalmente dei-~he instrucções de ordem gerrul SO•bre as 
o.perações que devia realizar. Vivi se0ulos naJquell e dia porique o meu Coronel 
executou e realizou tudo melhor do que se m e afigurava. Revelou-se um 
gramie General; os seus feitos orgulham a raça gaud1a; e o seu renome, ama-
nhã, vae ser enta11'hado nas paginas mais refulgentes da histo·ria moderna, 
para ser transmittido ás gerações vindouras,: como exemplo de valor, na maiior 
extensão da .palavra! 

Consequentemente c onsidero que nesse dia eu fiz o maximo que a minha 
obscuridade permtttiu-me realizar a ·bem da revoluÇão. A oonscienc!a me diz 
que, se eu propr!o, como queria m outros, tivesse então me collocado á frente 
daquellas tropas, não teria desempenha do com tanto 1brilhantismo o papel que 
Prestes desemp~nhou. Quiz ass1m a m•inha e•strella de · guerrilheiro Qbscurls-
sil:no, mas sempre acom,panhado de. l::jôa sorte, que e u, já. velho e invalido, 
:fechasse com chave de ouro o ·CYclo das minhas campa nhas c1v!cas. Estou 
contente! Cumpri o meu dever . 

Nós. os ve1hos, achaca dos pelos vicios do passado anarchico das revolu-
1:ões e das commoções, só temos um meio· de nos corrigir: é clespir-no.s das 
presumpcões ou vaidades e deixarmos o caminho livre aos jovens capazes . 

Deixemos sobre os hombros dos intr~pidos e glorio.so·S' Miguel Costa, Pres-
teis e outros novos Generaes 1que vão surgir pela força dos acontecimentos 
àa nova era revolucionar1a a prebenda IJOr certo bem dif,ficfü de conduzir a 
porto seguro a ná.o da revolução .social. · · 

O amor <que eu voto á !Íberdade e á justiça fizeram-m e dwr àe rédeas ao 
c>avallo e deixar passar adiante .quem merece! Vós· deveis fazer o mesmo ... 
O Dr . Assis Brasil diz que "errar é dos. homens; teimar é àas bestasn. 

A grande revolução social brasileira é um remedia heroico mysterioso, que 
teni a faculdade d§l depurar, mesmo quem não o queira tragar. 

Foram as dôres e os sof;frimentos• de toda sorte ·que me lmpel!liram a 
atirar (jogar) para longe as minhas vaddades . . . Começando por despir-me 
do generalato, que me deram, mas eu s6 me servi delle para offerecel-o a o 
benemerito Prestes. 

Como sabeis, durante a campanha •que juntos fizemos, c-om-Oat! como 
T enente nas trincheiras avançadas de São Paulo; na retirada, ainda conva-
lescente com .1·8 ferid0JS abertas, invadi Matto 'Grosso commandando úrn e"-
quadrão de cavallaria improvisada, - lugar de Oapitão. Mais tarde marchei 
á frente do memoravel destacamento do sul, composto apenas de 600 homens 
das tres armas, - iugar de Coronel. F inalmente, em lguasstl, quando vooi 
sentistes desmoralizado e me passaJStes o commando de tocla a columna, eu 
recusei, ,pois já <havia resolvido partir para o •Rio .Grande . 

Deodoro deu-me o posto de T enente em 1890 por serviços á tRepubl!ca; 
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·us postos de Capitão e (Major me foram dac1os por acto.s de ·bravura na cam-
.panha de 9·3195, defendendo a Republica então atacada pelas hootes monar-
c histas n as quaes vós mflitaveis ; Castilhos "e F1loriano deram-me o posto t'le 
'.fonente Coronel honorario e finalmente em '190.2 Campos SalJes deu-me o 
posto de Coronel, tudo por serviços á Rep'Ublica. Isto é meu. O mais, o gF-.-· 
nerala to revolucionaria, renunciei. 

Considero, que, a revolução só tem, de facto, dous Generaes: lº - o 1,, .. 
trepido prototypo dos gloriosos ba.nde~rantes - Miguel Costa; 2° - o bravo 
dos bravos, dignissimo s uccessor dos immor taes Generaes !farrapos que glo-· 
rlficaram para sempre o Rio Grande do Sul: Luiz Carlos ?:restes. Ainda a 
justi(}a manda-me dizer que: se o Sr. Honorio Lemos tivesse da.ão de . rédea 
20 seib ooroeZ, como lbom gaucho, parft que o intrepido cearense Juarez 'favora 
se collo·éasse á fr·ent e dâ columna uruguayanense, etc., este brilhante soldac1o 
teria sabido oocupar e desempenhar, galhardamente o ' lugar que Lemos estr•L-· 
.: ou, assim como escangalhou aquena phalange, 

Vós, o Sr. Lem.as e eu, estamos incompa.Hbilizados com os com•mando:. 
das gue~·r!lhas. Portanto, demos de rédea aos nossos matiingos para que ffi-
gaim adiante os •no.vos cavalleiros. . . Esta é a verdade; e a verdade, salv:i.! 

Võs e eu som·os · 'd.esnecessar!os á revolução. Não ha., mes rrio, homem 
necessa rlo; ·ha apenas homens u.teis . Nós, porém, j.á esta:mos inuteis, --
invalidos. 

Quanao e u par.ti de Igua.ssü com destino ao Rio Gra nde, me entregastP.I! 
'fot, credencial segu1·nte: 

"Aos chefes revoJµ.c10.i:J.arios Honorio Lemo~ Netto, Prestes, 'Es-
taclo, Azambuja e outro.s ... - Com o General J.aão Francisco estou 
\dentl1'.icado e irma nado, batendo-nos ambos. pelos mesmos ideaea, que 
são tambem os v0:ssqs. Depo•is do pape] proeminente representado 
v010 General .João Frp.nc!sc-o, comJbatendo ·incessMitemente nas trin-
~heiras de 1S . Paulo .pQr mais de vinte dias, ern!rentanclo co.m sue cesso 
dezoito mil legalistas .com 9'6 ·boccas de ct'ogo; depois da aeresa orga-
nizacta por elle em [porto 115 no Matto Grosso; depois da penosa, mas 
victor!osa marcha pelo rio Paraná, desde Porto. Ttibiriçá, em Sã.o 
Paulo, at!': Guayra, Igµass11 e Catanduvas, no Estado do Paraná, des-
baratando o inimigo :qo Po·rto 'S. João, no Porto S. J .osé e !finalmemte 
em Guayra; depois dps esforços feitos para ligar-se oom os amigos 
<lo sul, env-iando-1hes, ao mesmo tempo, auxiUos; depo·is de tudo isso, 
ella ainda vae· r eunir··Se a vós e outr·os companhei:r:os de ldéal, afim 
de colla'borar com a ;aua bravura, expe.riencia e pratica na obra sa-
grada da Ubertação da Patria. Nestas 1condiçõei:: en não preciso alon-
gar-me, ·porque- o General João Francisco representa com amplos 
poderes a .columna d,o Iguassú, d~de o u)!timo so1dado até o seu 
obi;curo chefe ... Est~ é a creden.<lial de to·dos os companheiros daqui 
junto aos dahi, levafüf pelo General João Francisco, C()IJTIO chefe que-
rido da columna Igua..ssú. - ]SI•DOiRO DIAS LOPES". 

Com estes .poderes, dei a necessaria autoridade ao insigne Prestes e nada 
mal.;i !lendo-me licito realizar com elles, OS RENUNCIO, COMO TAMB·EM 
RENUNCIO A MINHA cou:µABORAÇÃJO iNlA GU!IDRJ.'l.A FRATRICIDA DO 
MEU OA1RO ·RIO GRANDE DO SUL. 

:J3uenos AireS', Maio de 1~·215. 

CORONEL JoÃo l<"RANCISCO P. 'DEl SOUZA. 
(Da "A Noticia" de 5 de Junho corrente). 

(Transc•ripto dos "A pe doidos" do Jo1'nai ao Comniercio de 7-6-1925) . 
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.A!rthur Caetan o .. ........... .. ......... . ... . . . . . . . . . . . . . - 307, 382 e 
Julio <Prestes .. ........ . .... . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 418 e 
Valois de CastJr.o. 
Lindo!pho Color. 

SENADO FEDERAL 

PAGS. 

50 
116' 
281 

52 
53 
57 

236 
467 

99 
92 

489 
9!1 
96 

10·2 
103 
10.5 
107 
108 
:IJ3 
295 
l l 4 
140 
511 
427 
'514 
405 
472 

Mensagem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52·5 
Discurso do Sr. Bueno Branpão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25 
R equerimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 
Approvação do requertmento . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 536 

I>iscwssão ao projeoto: 

Dioourso do Sr. Munil2l .Sodré . ....... .. . .... . .. ..... ........ . .... · . · · · 
'1\!fi.guel de Oarvalho . . ....... .. ...... .. .. ....... . 

" Vida! Ramo!j. . . . .......... .... . .... . . ........... . 
Approvação do .projecto. . . . . . ....... . .. ..... . . ....... . .. . .. . .. . . .. · 
Requerimento. . . . . . .. . . , .. . ... . .. . ..... . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Discursos: 

526 
530 
531 
531 

Muniz Sodré .. ...... ... .. . ....... . ........................... - 534 e 538 
Bueno Brandão.... .. . .. .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . - 532 e 5,49 
Benjamin Barr.oso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 35 
Pires (R:a;bello. . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 
Gonçalo iRollemberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 
Antonio Azeredo ....... . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 540 e 551 
.João Lyra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 
Mendes Tavares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 
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Luiz T ocres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3 
L uiz Adolpho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5H 
.A'.lfredo E 1lis .. . .... .... .... .. .. .. .. .... ..... .. .... .... .. .. .. . - 544 e ( 552 
Baiibosa Lima. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 
An t onino Freire . 
Presidente . 

546 
548 

Di·on ysio .Bentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.4 
A ntonio Mo.niz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 e 572 
Lopes Gon çalves ... ... ... .. . . . ................ . .. . .... .. .. . .. - 561 e 566 . 

1924 

PR,OROGAÇÂIO DO ESTADO DE SITIO 

CA MARA DOS DEPUTADOS 

Men sagem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 
R equer fune n t'o A. Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 
Appr avação do ":equerlmento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 
Projecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 

Discusscio: 

DiRcu rso do Sr. J oão Sa n tos ...... . .. .... .. .. .. . . ~ ·- .. .. .. .. . 
Req uerimento de encerram ento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 
Discu rso do .Sr . A . Bergamini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

" .Nica nor Nascim en to. . . ... ... . 
Approviação do projecto. . . . . . .... .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . .. .. .. . . .. . 

SENADO FEDER AL 

Requerim en to B . . Brandã o. 
Approvação do :requerimen to . 

Disoussão do projecto : 

58 ~ 

588 
589 
592 
593 

595 
595 

D iscu rso do .Sr. Barbosa L ima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fi 95 
Ermenda B. L ima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 
D!iscu r so do Sr. Lopes Gonça lves .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. - . . . . . . . . . . . . . . . 604 

Soares San tos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 
Encerramento d a d iscu ssão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 
Discurso d o S'I" . Antonio Moniz..... . ... ......... .. .. . ... ............ . 607 

" [11,(unw .sodré . . . .. . . . .. . . . .. . .. ... .. . .... . . . . . . . - 613 e 619 
Approvação do ;proj.ecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 

AN N EJXOS 

M0ID.if.esto '1 N ação . . . . . . . .. . ... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627 
A v a l31Vl'a da Nação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 
Entrevista do S.r . ArtJ:rnr Bernardes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 
Aooordão do Supremo Tr ibunal Fed.era' ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 
A !fuga d o Gener al I sidoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 
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