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CAMARA 

S;filSSÃO DE 4 DE N.OVEMHRIO DE 1924 

O Sr. Antonio CaI'los (*Y ·(mommento de attenção): - Sr. Presidente, 
quando ·fallei reée1ntemente. ·perante a Camara, defini o '!llomento; dizendo que 
de um, lado deparava-se-me um pequeno grupo constituido 'pelos .remanes·centes 
da revolta de J.92·2, por aquelle's cujos interesses teem sido, em defesa da causa 
publica. ferid<J,s .. Pela acção do Governo federal, e rpor aquelles cujas ambições 
incontinentes e incontidas, impelliam-nos para a pratica de actos tendentes 
á posse do .poder, que lhes tem eséapado,. que lhes e·séapa e que lhes escaP-arã 
'J)elos procesrns :n:ormaes; de outro, a Nação Brasileira .. ·conscia de que os seus 
intert>fses estão no resrpeito ã orderr.., estão em que a legalidade continue', a 
estender sobre a nossa nação o seu manto rprote ctor dos direitos de ·cada ci-
dadão e• da patria <'ommum . E eu patenteei que era dever de todos QS brasi-
leJJros, amigÓs do ·seu paiz, exercerem uma ~ampanha quotidiana, continua, atê 
mesmo de todas as ,hQras, procura ndo prevenir os· animos incautos contra, esse 
nucl<n r.Jbe;de, cuja actuação o Governo sabia ininterrupta, cuja actuação'" no 
sentido da pvopaganda das suas idéas maleficas eira do conhecimento official, 
como do conhecimento 'nosso. .. 

A principio esse pequeno nucleo conseguiu, .pondo em pratica os màis 
insidiosos processos, seduzir uma rparFcelia de offic.iaes de' terra. N,esse instante, 
<:ad;1 um de nós, experimentando a maj.or ccmsolaç·ão para os seus sentimentos 
de ·i::itriotismo, poude. verificar que o grosso das for1:gas de terra, .em oibediene~a 
aos seus ,deveres e tendo na devida conl!!- as _glorias d·o exercito nacional e 
a s suas respeitabilissimas tradiçõe's, 1permaneceu firme a serviço do <;;ove rno . 
constituido. E graças, Sr. Presidente, a essa f irmeza e lea.ldMe das forças de 
ter1·<1. à ordem .publica está mantida, a legalidade completamente ·ae•fendida. 

A . confiança -da Nação no 'Exercito Naciõnal ê per·feita e é legitima. 
A todas pàrecer á que si esse pequeno m~oleo . de m1!.itares irebe!I~iLos con-

tra a autoridade, pudesse pre:ver que · seria a,ba,ndonado pelos seus compa-
nheiros de armas, não teria. id-o até as posições em que se collocli,ra, compro-
mette'ndo de modo profupdo, po:r hoje e rpor muito temp~ mais, as · asp~rações 
regulares e os interesses permanentes d~.,nossa Patria. (Apoiados). 

( •) Não !foi r evisto pelo orador . 
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/Esse nuoleo reduzido de · militares, .actuando sobre uma parte tambero 
pequjl>nai da Marinlha de' Guerra, acaba de cimseguir que um dos nossos 
àreadnouuht.s, o S. Pauio, pratique actos ·iI"eveladores da ad1hesão ao movi-
mento contra as autoridades legaes. Devo informar, porém, á Camara, que 
o Siio Paulo tem, dentro da sua l}ropria guarniçã~. elementos que terão de 
de~trujr, o levante. O G-Overno sabe; nesta ihora, que dentro de.Jle' já se estw-
beleceu a luta, ·que ·o numero de offidaes revoltosos é minimo, mas qu~, au" 
da=ente, ccmseguindo captar a conf.iança de parte da marinhagem, desfe-
riram os golpes · já conhecidos. E o Governo saibe que varios dos offü::ia;es e 
rziuitos d\)S sub-rnffioiaes, assim como grande parte da maruja, e'stão ·operando 
no sentido de retomar o command0i do dreadnought aos poucos, que se revol-
tairam. 

A' semelhança d? que occorreu com o Exercito, aquellE?s poucc;>s rebeldes 
a e'stas •ho.ra.s experimenta=, se:qi. duvida, a deéepção consequente ao ispla-
mento que em torno delles se vae formando, porque a Marinha, representada 
por todas as suas d<imais unidades, aquellas de poider notoriamente efff.ciente, a 
M.Jitri1nha está fiel ao Sr. Presidente da Republica; a Marfüha está disposta- a ir . 
até ás ultimas consequençias, na defesa da ordem legal e da patria, contra seus 
companheiros que se insurg:Íram. (Muito bem). 

A nação, sempre depositou nas classes do mar a mais perfeita confiança; 
ellas teem sido, neste instante, uma das mais poderosas ~olumnas sobre ·que se 
·apoia o' poder leg{LI. ' · 

Não preciso invocar as tradições que lhe aureolam a ifama ·p;u-a ftclJ,r 
tran•<Iuillo como brasileiro, quanto a · attitude, que; em definitiva,. ·ella saberá 
inante·r. 
. O 'que 'é · certo, porém, 1Sr. Presidente, é 1que o grosso do Exercito e o 
·gr.asso da Marinha nacioríaes assim se orientando, co1Iocam-se· firmemente' ao 
serviço deis mai1s ·altos interesses da nossa· pafrla . (Muito bem). " " 

U:r:gEi que cada brasileiro .pergunte a si mesmó; qual o· rulfl.o que esse mo-
1Vimento de revolta 'procura, po;rque esse brasiieiro té.rá de se oonvencer dé 
que esse rumo é o da anarchia (muito bem); de '. que e&'>e rumo ter{!, como re• 
sultado derradeiro, o ç.esccmceituaniento da patria, interna· e extername~te. 
(Apomdos. Mitito bem). · · · . 

Cada um de nós para o fim de' ju&tificar a tristeza deste instante, bastará 
que iniquira de · si mesino a reiper·cussão tr1stissima, para o n0ime do Brasil, 
que causará no estrangeiro, o se sa1ber que ·lJma unidadP. da nossa · Marinha 
de Guena assestou seus ·canhões contra o prulacio do sr. Preside'nte da; Re-

. publká. 
O Brasjl, ;Sr. P.residente, jpelos moivimentos · desoro~nado:s das '.paixões, 

a que alludo, cori:e o .risco de passar a ser inscrLpto no numero das nações 
a quem a !humanidade não conceitúa, 'porque no ·melo dellas só florescem os• 
pronunciamentos, que .são a vespera da anar.Chia. (Apoiados; ?mtito bem)'. 

'Si lha momento, Sr. Presidente, em que o mais elementar patriotismo obri• 
gue cada brasoHei:ro a se trans4'ormar em soldado (muito bem), si ra um mo-
ni'ento e'm que a mais rudii:hénta:r; vibraçãà pelo interesse e pela aspiração da , 
patria, obrigue cadiJ. individuo a deixar suas corr:.modidades e, pela palavra 
ou pela acção, defender a causa legal, este o é. '(Apof!aàos; muito 'bem). 

· A Camara jámais vacillou nas attitudes que Lhe cumpre assumir, e eu 
estou ce.rto que vou ao encontro dos sentimentos d·ella, procurando tornar I>U-
.blico que a ' Camara Sj} ·confunde com ·o Pr.esldente da Republica (apoiados) •• • 

o SR. LINOOPHO PESsôA:1'..c..:· Neste momento, muito ' bem. E' a causa 'da 
patr!a. \ · 

O SR. ANTONI-0 CARLos: - .. . com a auto<ridade co-nst!tuida, e m quantas 

·' 

' 
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medida$ s. ' lfilx. ponha em pratica <para defella d? poder,, para, defesa, .em. 
summa, da patr!a. (Muito bem) . . · · . · 

, ·Subínetto á ·approvação de meus oollega,s esta ir..oção que .. à'â esta: as.si• 
gnada pela. quasi totalidade da Camara. (Palmas) .. 

. ·.Direí por ultimo, :Sr. Presidente', que não· devo terminar as poucas pa-
lavras que hei pronunciado, sem synthet!zar ã M11-rlnha ~iel, que · ê, quasi 
:ioda (apoiado!!; muito bem), á Marinha, na ,pessoa do vene:i;ando bra.i.ileiro - · 
esse sim, que merece ºas palmas da .. Camara - o Almirante· Alexandr-ino de 
Alencar (apoi<ld<i•s; muito bem; pahnfl;s), que a estas .ih.oras assumindo .o. SU~· 
premo commazido -da Mwrinha de Gue.nta. ' · 

O SR. ARMAN~o BURLAMAQUI: ', __ Debaixo de lfo.gÓ e com o maior he-
roi.smo pessoal . . 

O SR. ANTONIO 0Allli0s: - ... assegura ao povo brasileiro que a Ma-
rinha será, mais uma vez, ao lado do ll;xer:cito Nacionitl, essa poderosa co-· 
lumna d:;t. legalidade. (Muito bem; ?11tW!to béim. Palmas no recintai. 

V€Jn á Mesft :~ é. lido o seguinte 

REQUERIMENTO 

A Carr..ara dos Deputados, :deante do novo e· odioso Jevan,te em uma .unidade· 
da Marinha ·de Guevra, reaflfirma a sua l.nquebrantavel splidarieldade ao emi-
nente Cihefe da. Nação, intrepido depositario e symbolO da or,dem . legal, ap-
:Plaude com 'enthusiasmo a nobre fidelidade das bravas forças de JI'..ar e ' terra. 
que se manteem na defesa da Constituição e das leis"e manifesta a sua in· 
d~gnação patriotiea· contra os. autores, os promotores e -os · incitadores . dessas 
periodicas e funestas explosões. de indisciplina. 

Sala das sessões, 4 de NovemQro ' de . 19•2'4. - A. Ocvrzos. - Octavw 
Mamg;abeira. - Heitor de Souza. ----, .Bocay'llilJa .Cunha. : - Domií.ngos Bar-
bosa. - Fiilelis ReV8. -: Ec'tUarào ào Amaral. -'- Eurico Valle. -- Aga.mem:>z.CJ'!I· 
de Magalmães. - Jo'sé Gonçalves. - Vianna c'to Castello. - Lin.dolpho Pes-
sôa. · - Tavares Cavalcanti. - Daniel de Mezzo. - A. Pen.na Jwnior. -
Prado Lopes". - Soli!àonio Leite. - Betihl3ncourt da . Silva,, .FiÚw .. ____: J. Ma-
galhães de Almei dc,z.. - Dommgos, Mascarenhas . . - Geraldo Via'71:1ta. - . . Ravi· 
M achado. ·- Armando Bwrzamaqiú . - José Bonifa-cio. :- João Simplicio. -
A. Monteilro de 1S!o=a. - Lyra Castro. - Cfuerménit de Miranda . - .GilbertO' 
Amado. - Holf"r.icf.o Magalhães. · - Eugenia de.. M ezío. - Cezario de Meno., 
1 Luw S~Zve~ra. - Hermenegitào Firmeza. - ·Mamoel Satyro. - Joaqui'TT!> 
de MeZZo. - Leopo'üM!no de O~Vveira. - A?!W"ico Peixoto. - L'!,tiz G-uaraná. 
- GaWkn-0 do VaZZe FVZ'lio. ~ROoha CavalcanU . - Eu.oUdes Malta. - Baeta· 
Neves, - Jos.é AZvea . - Sá FtZho. - B,raz do Amaral. - Mar coltno iB~rros .. 
- iloij,o Carlos Eereira J.,eite. - OZegario ~.to. - Joã,o• Celestino. - Fon-
seca Hermes .. ~ Franclsco ROcha. - OUvewa Botelho. · - Raul !'le Faria .. 
- Antunes ·Maciel. - Gentii T=wres. - J<>'Vili,no c'te Castro. - .waztreãci 
Leal. - Vicente F. c . P i ragibe'.· - valàomwo. de ·Magalhães .. ..,:.... , Si.mães . 
Lopes. - Nabuco de Go'U[Vêa. - Getu'lio V:arga~.- ~ BQff1bo.çq, Gonçalves . .:...... . 
.Undo.lpho Oollor. - Roàrinue:; ·Ma.chaão. - ThOmaz ~aciolu. --:- Homero 
Pires. - Auto' c'te AÕre'U. - José AacioZy. - J. J. Bernardes- Sobrinho .. . _:__ 
·Rib.eill'o Junqiteíra. - Pinheiro JWryEor. - Baptista Bittenaourt .. -- Freíta$? 
M elro. - Alberto Maranhão. _, Á.dolpho K()'Yl:àer. - An?V!bal -Botelho. -
.i!fanoel D1Hzrte . - Albuqiberq'Ue LJborio . :........, BõaJnor, de .Mec'teWos: -"-- Ann~al 
Freire. - Elyseu Ü"liirlherme. - Alberto Sarmento.' ~ Alves ;cJ,e Castro . - · 
.Lafayette C1'U$. - Plmio Marques. _, Dorval Porto_ ___,, Ni<Jánor Nasct-
mento, _:: Basíli'o de Ma.gaJhães. _.:._ A ugusto de Lima. - 'João de ll'aria. - -
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.Pedira :(Jo's.ta. :._.. Oscar L<mreiro. -'- ·Augusto G-lbria. ---' Akiàes Bahia" 
Francisco Pei:JJoto. - G-eorg-ino Avelino. ---' Arthur OoUares More'l!ra. - Her;-
eulano de Fretta,s, - Joaquim de iS'a!les. - Ephigenio de Sa.zles. -'-- Qctací'tio 

4e Albiu;zuerque. - Joã.o Santos. - Pereira Mvacyr. - Ubald'ilno de Assis. -
,Joaquim .Bandeira .. .:._ J. La,m.artine de Faria. ,.._ Plimo de G-odoy-_ - Alfr:ed-0 
Ruy. - Jo<ão Mangabéira .. - Celso Ba'yma.. - Arthur L emos. - José de 
Moraes. ~ Bento M-&ra1l;da. - Berbert de Castro: - Vaz de : Mello. - Oar-

-valho Britto. :_ F. VaJ.Zadare<s. - P erssôa de, Q"we·iroz. - Oa~ill9 ·Prates. -
'F'rancisco Campos. ~· Oliiritho Magalhdes. - Fiel Fonté'S. ' ,.,...., 'Ferrei"r<i Limla, 
-:- Theod~miro . San,tiago. ·. - José Ban-et~ . - Oe!l!M M~alhães . 

o ·Sr. Presidente: - Acha-se .sobre a me_sa o seguinte 

Requeremos urgencia para a immooia ta v.otação do reque rimento a·I>re~ 
.sentado na sessão de hoJe pelo Sr. Antonio Carlos e muitos ciutms .Senhores 
Deputa<los. 

Sala das sessões, 4 de Novembro ·de 1;9·24. - Antonio earlos. - Heitor 
da So1~za . 

.. A lista de p•resença accusa « ·compa;f'dmento de .145 Sn .- Deputados. 
Peço aos ·nobres Deputados· o obs ~.:1uio. d e oecupare:r.a. suas· cadeira.a. 

,(J>ausa). · 
Vou submeiter a votos o requerimento de urgencla. · 

··En;t seguida é approvado o referido requer•mento ·de urgs n'c;;· dos Srs. An-
tonio Carlos e ' Heifor a., Som.:a. 

O.Sr. Presidente: - Em consequencia. do voto da Can:a.ra, vou s1_1bmetter 
:á immedia ta votação o ·requ·e.diuento do 81·. Antonio Carlos e· outros , 

O · Sr. W·ence.sláo Escobar (J;Jara encaminhar a votação): - Sr. Presi· 
dente, ê com verdadeiro ·constrangimento que subo .á tribuna, não para fazer 
-op·posição ao que acaba de dizer o illustre leader, mas para estabelecer uma 
disüncção, relati-vamente lLO requerimento ou moção de . a poio e ·solida.rieõ.ade 
ao egregio Sr. Presiae·nte da Re·pubUca .. 

Não posso dar um apoio generico, incondi-cional, ao egregio Presid·enJe da 
.Re·pubHca, tra tando -,se de factos politicos que se dão no IR.io Grande do Sul 
e que importam na a.Iteração da ordem nessa unida,de da federação. 

UM .S.R. IDElPUTAiDo: - A ordem .é uma só no Rio Gra nde do Sul e na • 
. RepUJblica. 

O SR. WENOEJsr..A-0 ESCOBAR: - N ão posso dar . sem um perf.eito conheoi-
.mento de todos os factos rqu.e. lá occorreram e ainda .occorrem. · 

· !Si se trata de um m-0vime·nto de car.aeter exclusivamente militar, como 
foi o ·de S . Paulo, não pon!hp du:Vida em dar o ·me.u apoio á moção•; porque sou 

.daquelle8 que .pensam ·que os governos de espada podem dar glorias mas 
nunca : darão liberdade aos povos. Si, porém, o movimento que se opera no 
Rio Grande do .Sul iniciado por forças do Exercito. é .de harmonia com os 
meus compallJheiros politi-cos contra o gov€«-no do Estado do Rio Grande, a 
«:-amara comprehende que· não posso dar minha ,solidariedade ao egregio 
Sr. ·Pre'sidente da Republica, não posso v-0tar pela moção, porque seritt- votar · 
contra a minha ·honra e, Sr. Presidente, si atê aigora, quer corr..o um cidadão 
-obscuro, ·quer como .apagada figura politica, me·rcê de Deus, nunca tive ma-' 
-cula, não ser'á ag<>ra nesta altura da vida erit . que me encontro, mais perto 

· tde Deus que dos .homens, que de praUcar um acfo ignominioso. (Apartes>' . 
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Nesta .hypotihese, si eu fosse solidaria com o Sr. Pl:'esidente da 'Republica, 
para sustentar .•. 

O 1SR. Jo\SIÉ BoNIF'AOI-0: - A Constituição. 
O SR. WENdE:sLAo· EoooB'llR: - ... o Dr. Borges de. Medeü·os, seria aban-

donar cobard6iffiente meus companheiros de lutas, na hora do perigo, prati:-
carido unÍ a,cto incon:-pativel com meu caracter. 

O .~»R. JosÉ BoNIFACio: - · Mas ,assim V. Ex .. · seria fiel ,ao compromis.so 
·que tomou ao pre.star o seu juramento. 

O SR. WEINOElSI.Ao ElscoBAR: -'- Já d.isse: em· relação ao movimento re-
voluclonario que se o.pera no meu Estado, não posso dar me'u apoio. ao 
Dr. Bernardes para sustentar ·o governo de Borges de ·Medeiros e este es-
magar os meus amigos politicos. . . 

UM SR. DEPUTADO: - Mas .não ·ê disto que se trata . . (A.partes). 
O SR. NIOANOR NASCIMEINTO: - Seria intolerancia não acceitar a res-

tricção que V. Ex. faz. 
O •SR . . iNA.Buco ·DEl GoUVl'.llA: - Peço a palavra. 
O SR. WENCIDSr.A-0 IDsçoliAR: - Agradeço ao Deputado pelo Districto Fe-

~ral q·ue :f'la.z justiça aos meus sen'.timentos. 
Os movime·ntos de perturbação que' por mais de uma vez teem infelicita.do o Rio Grande, transpuzeram agora suas fronteiras e vieram fazer explosão 

em S. Paulo, ramificando-se ·por outros .Estados. Nada disso teria succedido, 
si a pacificação ' ·do Estado fosse feita com a nomeação de um interven,tor, o 
g-0ve·rno da União navegaria hoje em mar de rosas. 

O 1SR. ANTONIO CA.RLos: - V. Ex. filia esses acontecirr.entos á revolta 
· d<;> Rio Grande -do SÚI? . . · · 

O SR. WENOmr.Ao EsdoBAR: · - Não, porque já .declarei que si se tra,ta 
de um ·movimento. de, sedição exclusivamente militar, podem C-OJl•tar com o 
meu .apoio-; mas apoiar -0 .Pre'sidente BeTnardes . incondidonalmente até o 
ponto de sustentar o tDr. Borges de Medeiros ·contra -0s meus companheiros, 
iss-0 nunca, para isso nego-lhe a minha solidariedade. (Muito bem). 

O. Sr. Arthur Caetano (para encaminhar a votaçã,o): - S:r. Presidente, 
ouvi com toda a attenção o discurso do nQbre Zeaàer da !Ilaioria ·desta Casa e 
é firmado em conceitos por elle · ha pouco addu~d-0s ' da tri·buna, que eu dê-
claro á Camara que neg-0 -0 meu voto a essa moçíio, tranquillo com a minha 
consciencia, representante .que sou nesta Casa do povo altiv-0 da minha ·terra. 
Eu não podia, s.t:. Presidente,- como disse o meu distincto collega que acaba de 
occupar ·a .tribuna, dar o meu voto á moção, sem desh-0nrar ·a· meu mandatõ. 
Não queren:os nós, os opposicionistas rio-grandenses, d-0 tradi<Jional Partido 
Federalista, o poder p~lo poG.er-. ·Quizessemos nós o poder ·pelo poder, Sr. Pre-
sidente, é teriamas nos primeiros dias da Republica, hy.pothecado apQ!o · a-0 
M:are·chal De.odoro da Fonseca, e · seriamos senhores das posições offi'ciaes no 
Rio Grande d-0 Sul . 

O 1SR. SIM(las LoPES: - Nãi,) conseguitam; mas tenta.raro isso. 
O 1SR. ARTHUR CAETÃNo·: - Tivessem-0s e13sa <µnbição e nós, na campanha 

entre o ,sr. Epitaci-0 Pessoa, que nesta Casa se bateu no·bremente pelos re-
volucionarias de' 9•3, e a .quem devemos uma •granae somn:a de gratidão, e o 
Sr. Ruy Barbosa, nós não te-riamos ·àcompimhado a Aguia de Haya; O· grande 
Apostolo da campanha civilista . 

. Não entr-0, Sr. Presidente, na a.nalyse do movimento que hoje se opera 
na bahia do Rio de Janeiro; .. nada aps-0lutamente julgo necessario adduzir a 
este· respeito para justificar o meu voto. Do que estou convencido, · Sr. Pre-
sidente, ·é que o Governo da Republica não está deante· de uma revolução vi-
ctm·l-0sa, mas deante de uma revolução invenciveI. (N;ão q,po~ados; protestos). 
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Ullf SR. DEPUTADO: - Um rr.otim militar. 
O SR. ARTHUR CA.ElTANo: - 'E essa opinião eu frve· a franqueza de expôr 

trancamente ao Sr. Presidente da Repuiblfoa no Palaqio do Cattete, . nos pri-
meiros dias do mez de Julho. -E' esta ·a minha convicção . Com .toda a sin-
ceridade, oom toda a altivez eu a sustento, pois nunca tive _re'stricÇões na 
maneira de me pronund'ãT. Estou convencido de 1que. não haverá paz· no Brasil 
emqua;nto o Sr . ·Artlhur Bernardes fôr Presidente da iRepubUca . . (Protestos 
geraes) . 

o SR. G~ElRTO AMADó: - Peço a palavra. 
O SR. ARTHUR CAETANO: .:._ Podem .receber as minhas palavras com os não 

apoiados e protestos e podem esses "não apoiados" e· · "protestos" ficar re" 
gistTados nos ,A.nnaes; mas, a rr.inha convicção · ê esta. 

Mórrr.ente aga.ra, .;Sr , Presidente, quando a mocidade militar do Rio Grande· 
do · Sul s'ahiu a campo confraternizando em luta armada com os centauros da 
li-berdade rio-grandense . -

O SR. ANTONIO CARLOS: - Essa mocidade militar não saihiu a campo. 
O SR.· ARTHUR ·CAÉlTANO: - Essa luta lá est.i travada . Lá está a figura 

do heróe de-Copacabana no topo das noss·as oollinas, o tenente Siqueira Cam-
·pos de armas em punho . · . 

O SR. JosÉ BciNIFA.CIO: - As palav:ras de V. '.Ex. são uma -1'orr..enagem á 
i:ebeldia. 

O SR. ARTHUR · CA!mTANo: - Sejam o que· forem, mas essa revolução não 
será suffocada... (Não apoíªdos) ; 

O Sn. FRA.NCisoo P:mrxoTo: - V. Ex. está muito eng;i.nada. 
O .SR. ARTHUR CAN.l'ANo: - ... porque lá está a figura do dictadór. dos 

Panipas, do usurpador, desafiando todas as ·coleras Idos homens daquella 
·t erra. 

O SR. SIMÕES . LoPES: - V. \IDx. é que ê o usurp(l.dor dessa cadeira .que 
occupa. 

O SR. ARTHUR CAETANO: :_V. Ex.- não pôde usar dessa 'linguagem. 
V. Ecx., que foi contra a candidatura do Sr. ATthur Bernarde·s, que foi,. 

por · isso, a;té ministro demissionario do. ISr. Epitacio :fessoa, e nãó teve a 
hombridade civica de manter a .sua'.attitude. . 

O !SR. SrMõEs LoPiiis: - Procedi oom toda a •honra e dignidade, nunca 
usurpei um Jogar de. Deputado ou ·qualquer outro. · · 

O SR. ARTHUR CWANo: - A historia nos ha de julgar. 
Sr. Presidente, fallo err. nome de cincoenta mil . oonsciencias livres e 

te.nho a f.ranqueza e a altivez de deixar consignados ·nos Annaes -Oestjt ca-
mar_a que estou conve ncido de · que o bernardlsino, unido Indissoluvelmente ao 
borglsmo; oonstltue, hoJe, uma só dlq.these no orgá.nlsmo nacional , .'éPrºtes~ 
tos vehememtes). 

Desta fórma, em nome de meus irmãos da causa Hbertadora, em nome 
da dignididade civlca do Rio Grande do Sul, da alrr:a rebelada do pampa, 
nego o meu voto a esta moção, tranqulll-0 com a minha ,con.sciencia. - (Muito 
'l/em; muito bem). · 

O Sr. Nabuco .de Gouvêa (para encarr!Álnhar a i;-otação): ~ Sr . _Presi-
dente, hoje, como. lhontem e c_omo amaIJJhã, o Rio Grande do s_u1 repUblica110 
s e acha ao lado da ,.. ordem e da ReJi!ublica . (Apoíadºs. Palmas). 

,Ha,ja o que houver, não tenl>o ne·cessidade de delongas, o rr.omento é d• 
acção e não de pa lavras, não preciso de maiores explicações, para definir a 
attitude do meu Estado .. 

O SR . JosÉ BoNIF'ACIO: . - Attitude de grande patriotismo. 
O SR. NABUCO DEI Gouvf<lA.: - A .camara, porem, pôde ficar ~ranquilla, ·- · 



e1 assim respondo ao nobre Deputado pelo segund-0. ci>rculo, - Sr. Arthur 
Caetano, o Ri-0 Grande do Sul JRepublicano ha fü, .sa;ber cumprir o s<.iu dever 
aconteca .o que acontecer'. (Muito bem; muitp bem . . Pq,!filds). 

O Sr. Gilberto Amado (para encqminha a votação): - Sr. Pref'Íidente, 
_direi poucas pa.avras. Tolerante para com todas as opiniões, sympathico 
para . com t-0âas as franquezas, ouvi os disc'ul'sos que acabarr" de ser proferi~ 
dos. Não critico nem faço testricções ás palavras pronunciadas pelo nobre 
Deputado pelo Rio Grande do Sul, Sr. Arthur ·caetano, mas, como V. Ex. es-
ta;beleceu uma differehça, neste instante, entre os pode.res .constituídos e ·a 
peS>;Oa do Sr. Arthur Ber11ardes, viin á trilíuna para dizer, Sr. Pre·siden•te, 
que neste momento vejo na pessoa do Sr'. Arthur Bernardes, não apenas o 
poder constituído, mas a Republic..:. Assim, o que quero apenas dizer é que 
dou o meu voto á moi;:ão, em todos· os seus termos, e que, estou inteiramente 
convencido de que a pessoa do Sr. Ar>thur :6ernardes deixou de ser a de 
urr:a figura transitoria de Chefé de Es_tado para ·personificar a Patrla Bra-
sil.eira. 
' Era o que Unha' a d!Zer. ·(Muito bem, muito bem). 

O Sr. Plinio Casado (para e~caminhar a votação): - Sr. Presidente, 
sinto-me ·bem e dou parabens â. minha fortuna pela declaração que fez ha , 
pouco o 01ninente leader da maioria. S. Ex. asseriu que a o·r>dem estâ. man-
tida, que a legalidade está completamente triumphante. ' 

Pois bem: ê deante dessa affirn:ação cavhegorica de S. Ex. que eu me 
sinto fellz ao levantar-me nesta camara· e declarar, desassombradamente, que 
estou contra S. Ex. o Sr. Presidente· da Republica, neste momento, e, como 
não tenl:!o medo de palavras, estou com a revolução·. 
· o ·sR. ADoLPHo ~reaAMINI: - Muto 'bem. E' um gesto desassombrado e 

nobre de V. Ex. 
O SR. NABuco DE Gouvll:A: - Não ha duvida: o illustre Deputado estâ. co-

1'.erente com o seu passado. 
O SR. PLINio Ci.sADo: - Estou ao ·lado da revolução,.não porque ella .seja. 

invencivel, mas 'porque, ainda ·.quando tive·sse a certeza de que ella seria 
vencida daqui a urr.. minuto, ·a a't:titude que ine ·indicava a dignidade, a atti-
tude que o brio me mandava ass.umir hoje nesta Casa, é a que vou tomar 
deante de vós. 

O SR. ANTONIO CA,RL-Os: - Po.r.que só agorra, e não desde· a revolta de São 
Paulo? 

O SR. JosÉ BoNIFAcio; • - Seria conveniente lêr o bello discurso proferlilo 
pelo nobre Deputado, por occasião da revolta de São Paulo. 

O SR. PLINro CASADO: - VV. EElx. estão enganados, pensando que me 
vão collocar em difficuldade·s, e outro sentimento VV. EEx. não me inspi-
ram senão o de piedade deante de apartes dessa natureza. Então VV. EEx. 
pensam que ·rr:e vão pôr em· difficuldades com argumentilho·s dessa ordem, em 
uma hora .de'stas? 

O SR. JosÉ BoNIFACio: - Os argumentÜhos, então, estão no seu discurso 
'de ha dous mezes. 

O SR. PL1N10 CASADO: - Vou dar a resposta cathegorica. 
o SR. ANTONio CARLos: _;_ E' um caso de curlooldade. Queremos saber 

por que se deu. a revolução. 
O SR. PLIN10 CAisAoo: - Vou satisfaz;er a curiosidade de' V. Ex. 
Quando foi d.a m-oção de 9 de Julho, se me não engano, eu me colloquet 

ao lado· do poder constltuldo, contra uma revolta mi.Jitar que explOdlu em 
São Paulo. 
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o S)'t. ANTONIO CARLOS: - 'E agora porque uão? 
O SR. FRANCISCO PEIXOTO: - Porque- a .esperança era outr.a. 
O SR. PLINio CAsADo: ~E' isso· m<ismo. V. Ex. está dizendo uma grlj.nde 

verdade. 
Foi por<que achava ·que estavamos deante <le uma revolta militài'. Nessa 

occasião,. . ainda eu disse que não havia con.tradicr:ão entre 0 nosso procedt-
mento, si oom que vi·essem·os amparados por urria verdadeira revolução, Iio 
sentido socio1ogi:eo, mas que · estavam.os deante .dé uma revolta de qu!Ll"tels, 
de un: motim, de uma mashorca, e, por isso, a bancada libertadora se collo-
:Cava ao lado da auto-ridade legitima, contra aquelfo levante. Mas, passaram-se 
os tempos, e . nós iamos oilJservartdo dia. a dfa, ·hora · a hora; :minuto a minuta. 
a .trama Infernal .que se tecia contra a Al!iança 'Libertadora do Rio Grande 
dQ Sul, e •que hoje estâ desinascaràda, nessa união éntie o Sr . . Arth.ur Ber-
narde's e o Sr. Borges ·de Medeiros... · · - · 

O SR. JosÉ . BoNIFMJIO: - E' a questão regional p.rec!.óminando sobre os 
i·ntere·sses nacionaes. 

O SR. PLINIO CASkDo: - .. , .que hão de. vencer juntos; ou que 'hão de 
ser sepultados na :mie.sma <eóva. 

· tEs.tão. esses do·us 1ho<rr..ens mücos. Pois emtãKJ·, para sustentar o P1·esi-
dente Bernardes vou immolar às aspirações da minha terra, vou sacrificar · o . 
Rio Grande d-0 1 SuJ err. um momento em que os meus irmãos 'já estão derra-
mando o sangue generoso. Hei de sustentar esse Presidente, cuja orientação 
política -é censurad·a á socapa nos corredo;res desta !Casa por Deputados qüe 
agóra assignaram . esta moção e veem aqui dar applausos? (Não apºiaào., .. 
Protestos) . 

O SR. AiDOLPHo :BElroA.MINI: - · E' uma verdade. 
O 'SR. J-0sÉ iBoNIFACio: - Por que o orador não relê o seu discurso de 1'a 

dous nie'Zes? 
(,) SR. AzElvEi>o LIMA: - Ou os d,i-scursos dos representa:ntes borgistas, ha. 

dous ou tres anno·s, quant<> ao Sr. Arthur Bernardes, e os artigos da "A'. Fe-
deraçã:o" e tud!o ·o mais que disseram co.ntra aquelle candidato . . 

·.o ··SR . . PLIN1o CASADO·: - . O discurso ahi está e não me embaraço com 
essas te'ias de ar;im . .Jla de V. Ex. ' · 

O SR. Josl1: BoNIFArno: - Tenho ·me de'!ic!ado com esse d-iscurso de V. Ex. 
O SR. PLIN]O CA,SA.Do: - V. Ex. mostra •que tem n:uito pouca cous1$ a. 

.fazer dando-se ao trabalho de relêr es·se discurso. , 
O BR. JosÉ BoNIFACiü: - V. Ex. está ·enganado. •El' uma homenagem ao 

seu tale'nto. 
O sri. ANTONIO, CARLOS: - O que •ha de importante, no caso,. é que o 

orador defina a sua a;ttitude. ·'· 
O SR. AzEvEIDo LIMA: - O que · ê sem:pre iouvavel, - que os Deputaãos 

saibam definir a sua attitud<11. 
O SR. PLINIO .CASADO: ~ A definição ê· esta: niio podemos apoi'ar o 

Sr. Borges de Miedei;ros através do Sr. Arthu.<r tBerp•ardes. · 
O <SR. ANTONIO CAru.os: - .Ha diffe·rença entre ser opp.osicionista aos 

Sr~. Arthur Bernardes e Borges de Medeiros e declarar-se rwolucionario 
contra elles 

O SR .. PLINiü CASADO: - VV. EJEx. quer.em me acoimar de incoherente 
e, atê. certo ponto, de hypocrita, por um discurso que proferi ha tempos. 

O SR. ANTONIO CARLOS.: - V. Ex. aca:ba de dizer que é revolucionariô. 
O 1SR. ·PLINio CASADO: - E · não retiro, porque desd~ que os n:eus com-

panheiros Invadiram o ruo Grande, - .o meu 4lii!ver de honra ê estar soU<· 
dario com elles, atra'Vés de todas as vicissitudes.. 
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O . .SR. ANTO~Ie C,ARLos; - Estão lutando ..-entra uma autoridade consti-· 
tuida e são revolucionarios. 

, O :SR. PLINIO .CAsADb: - Elle.s estão. em uma situação revolucionaria de--
ante da qual eu preciso deifiniT a mir>ha attitude', que é a ' de estar inteira-
mente com el!es enfrentando todO•S OS ri'SCOS da luta . . 

O illustre :Leader teri;ninou <> seu bll'illi.ante disc.ur.so prestando uma justa . 
,homenagem ao Almirante Alexandrino de Alencar e, como .rio·grandense or-
gull:>-0--me de que el.Je seja um filh<> de minha terra, pe·la sua bravura au-
.th<mtica e destemor sempre comprovado. Pois ·bem; e!le era um .revolucionaria 
que fa'zia o qu~ estão fazendo os revolucio-n.:µios de .hoje; enfrava e sahia 
a barra no Aqwidaba.n. Digo que estou com a revolução . . . 

O SR. FRANCISCO PEIXOTO: - E por que V. Jilx. não va.e combater ao Ia:d0> 
dos outros? 

O SR. PLINio CAs·ll>o: - Quando V. Ex. fôr para a rua defender o 
Sr. Arth.Ull' Bernardes, ha de me .encont~·ar P€la sua flrente, ao lado dos• 
:revolucionarias, à.efe'ndendo a minha patria. 

Estou com a revolução não .so~ .hy.pocrita, porrque, desde que e:!! meus' 
an:igos invadiram o !Rio Grande do Sul, . o meu d~sejo mais vehemente ê a 
victoria da revolução, e todos os · elementos que vierem precipitai-a, tornai-a 
mais rapida, sõ me podem causar .satisfação .e prazer. E isto o .digo com a 
mruxima sinceridade e lealdade. 

' 0 SR. LINDOLPHo P.ElSSôA: - V. ljJx. está rasgando o tratado de Pedras• 
Altas. (Trocam-se apa.rtes). 

O :SR. PLINio CASA.Do: - V'V. :IDEcic. não me dão o diretto de' falar! Não· 
me deixam, com tantos apartes, emHUr a .. minha o·pinião! 

O .SR. AzElVEIDo LIMA: - Esse direitõ não ex"iste rr..áis; e, quando per-
mittem ao deputado falar, sem interrompei-o, o discurso não é publkado. 

o SR. FRANCISCO PEIXOTO: - Isto não faz mal. 
O .SR. AZEV;ElDO .. LIMA: - E' esta a mentalidade da Camara! Mas não faz: 

mal! A nação e<ltá em revolução permamente! Eis ahi por que se ç,elta o 
paiz a perdei: '( .. lE' porque nada faz mal! (). deputado exprime o seu pens.a-
mento e este ê sonega.<10 ao conhecimento da Nação! E n ão faz mal! 

0 SR. iHENRIQUE DODSWORTH: - tJrr.a commissâo composta de illustres 
membros da inaioria desta Casa já interve'iu afim de cessar a não publica-
ção dos discurso que aiqui são proferidos pelo.s. deputados que · não _applaudem 
o aotuail Governo o .que mostra que, dentro da pro.J)ria maioria, já se sente· 
que é necessa_rio acabar . com esse· regímen de seg;redi;>. 

' O SR. Pr.lINI-O CA:sADo: - Não ha quem possa contestar essa Yerdade; 
desde a revolta militar de S. Páulo que o Sr. Arthur Bernardes se uniu ªº' 
Sr. Borrge.s de .M:ede'iros . Dirão ·vv. EEx.: por que não rompeu logo? 

o SR; ANTONIO CARLOS: - Não faço essa pergunta. 
O SR . .A:zJElVEDo LiwA: - Porque certamente ·o ora:dor ainda tiniha boa 

fé, acreditava ·no 'Sr. Arthur Bernardes, como e~C · 
O SR. PrlI.Nio CASADo: - Todos · os diais tratava eu• do assumJ)tO, junta-

mente com os meus collegas; mas fomos adiando a soluÇã,o, até que chegou 
a ~sse ' ponto. Não posso mais, ê uma s ituação in'toleraveJ para mim! E; um;i, . 
lei que toda a C1amara dev~ conhecer: a da ·pré;ponderancia do sentimento'. 
sobre a inte.Jligenda . O cerebro não faz bem, ou não faz, aqull!o que o· cora· 
ção não sente. 
· 'Disse-o, ·de maneira aJdmiravel, :Vauvernargoes: os :g.ra ndes pensamentos. 

Blascem do coração. . . , 
o SR. NICANOR NASCIMENTO '. - V. Ex. tem razão; ê a acção do subconsci· 

ente ·Sobre o consciente. 
O SR. PúINio CASADO: - Sr. Presidente, dearnte desta sit uação em que.e 



-14-

temos vivido, infernados po·r essas· alicanünas, a que chamam p<IÍ· euphemis-
.mo habilidades politicas, seria melhor que a Camara dos ·Deputados, em 
vez dessa fotoleral:wia, dessas manifesfaç~s de -apreço ao Governo da União, 
dessas moções · que a toda hora .se répete:rr.· nesta Casa, assumisse uma pos-i· 
·ção franca, procu.rando melhorar a ·situação prnmente que atravessa o paiz·. 

O SR. ADOLPHo BERoAMINI: - Moções que já perdém a significação. 
O SR. PLINio CASADO: Mel-hor .seria · que; a Camara dos Deputados .. .. 
O SR. -AzElVEDo LIMA: - ·Restabelecesse a le'galldade;, o respe;ito â lei e 

.íi, Constituição. · · · 
O :sR. PLINIO CASADO: - • •• em vez dessas moções de confiança, proves&-o 

.As ne<!essidades do momento, exercendo· sua a lta funcção de· magistratµra 
pblitfoa, re•solvendo esta crise tremenda que as·phyxla o Brasil; era melhor 
que a Camara não abdicasse de si ás funcçõfls que lhe são inhereiites, ·e'ii-
trégando-as ao ar bitrio do Presidente da Rev'ublica. 

O SR. ANTONIO CARLos·: - Vamos vêr qual ê o progran:ma que ·v. Ex. 
;apresenta. · 

O SR. ·PLINIO CAaADo: - Quer· V. Ex. que o diga? 
O Coilgre·sso de.,via dar a amnistia, suspend .. r o ·e·stado de sitio, revogar 

.. a lei de impnnsa .. • 
O SR. SIMÕES FILii:o: - Am:nistia, sim; ma.s, não sob os cannoes. 
O SR. PLINIO CASADO: - ... promover o cumprimento exacto aa;s leis e a; 

maior observancia aos dispositivos da ·consUtuição de ·24 de FevereirlJ. · 
UM SR. DEPUTADO: - Não .se pó<le usar de um<i medida de clemencia, em 

·relação ao6 que se acllian: revo:tados e de armas na mão. · · -
O- SR. PLINio CAsADÓ: - V . Ex ; desconhece a hist1ria do instituto. A 

.amnistia · não iem · hoje, simples caracter de medida de' cleµiencla, m!ls é :rie-
dida altamente politica. Amnistia-se justamente quando os rr:orrões 0s tão 
.a0cesos. 

- O SR. SIMÕEJS Fll.RO: - Estou de accôrdo em que é· preciso que os esta-
•dl•stas do Brasil ·adopte·m rr.edidas de apaziguamento. (Apoiados) Ná-0 quero -
vêr o meu paiz transformado em um campo de; bata1.ha. Agora, ·não ê ~r 
amnistia sob os canhões. 

o si?.· PLINIO <.:AisiADo: - Pois bem: ou a camar~ <l·os Srs. :Oeputaacis 
af'unda-se no balseir:o estagnado de <todas as ignominias (não apºiªd<:i.~); · ou 
desapparece no enxilrradei.ro ao servmsmo; ou ella, compreneni:endo os stfüs 
altos deveres, •ha de erguer-se ao nlvel d.às aspirações nacionaes •• 

o SR. ANTONIO CARLOS: - Quae's são ella;s? 
o SR. PLINIO CASADO :· - ... ha de altea,r-se, sobranceira, por '30~>re , as 

<0nda;s enfurecidalS d esse diluvio de ambições, de iniquidades, de vinganças, 
de n:entiras e perfídias, ha de elevar-se como um Ararat, luminoso, espYr-
glllandq ao longe os .seus cla,rôes, at-ravez àas estraaas myster!osa~ do fu-
turo. (Mwitq bem; muito .bem). 

O Sr. Nicanor Nascimento ( ~ ) (para encamitnhar a votaçl!o): - Sr . Fre· 
·sidente, quando, ha pouco, o no,bre Deputado pe1o Estado do Rio Grande do 
'Sul decla-rava suas re8tricções, ·â moção, eu disse qtie o seu gesto era noti1-
lissimo - e .não me arrependo de o ter dito - eücar·ado. Nobre· -- porque 
·era· leal; nobre, po.rque e.ra franco; nobre. - pór·que era corajoso; nobre' ·-
porque S. Ex. ficava ·so,' idario com ·os seus amigos no caso da luta rflgional. 

Aoho que as attitmfa·s tomadas pelos outros Srs. D~utadr1$ t ámbem 
<desà.fiarr: a nosf:!a. admlr:açã,o . · 

( * ) Não :f@.f .revisto. pelo orador. 
, 
" 
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O SR. ANTO·Nio CAR.I.os: -:-- Admiração, não" por<l!l.le são revoluc!on&l'la.s. 
O ·SR. NIOANOR NASCIMENTO; - ... porque demons•tram franqueza e de-

c!sa o. 
O momento é precisamente este, de todos nós a~smnirmos a no!!ls~ J;oSf· 

çlio ·com a mator ·clareza, com a malo·r nitld·e!lt. 
O SR. ANTONIO CARLos: - Ao invez de cons,p!rar. 
O BR. NrCANoR NAiSKJIMillNTo: - iEJlstamos n6s com o Gove~·no - 'e o de-

ülaramos ·com a mais .nobí"e altivez, arriscando emho·ra posições e fortunas 
e, porventura, a vida .(apoiados); os nobres Deputados assumem attitude óp-
vosrta, e ·é de Jouvar .que, no momento e·m que se ·co'IlrSpira. na sombra, alguem, 
á rpelna luz do dia, ·re'afd'irme sua posição, dLgna e •honrosamente. 

Não sei, Sr. Presidente, sI, alguma vez, já fui revo,Iucio·ríarlo, . ou sl amda. 
o se.rei um dia; mas, si em qualquer occasião .tivesse de o ser, penso 4u9 I'"• 
seria por essa if'.6rma - de fronte· bem er'guida1 á luz do sol. 

Explicado ü meu aparte, devü dizer, Sr. Presidente, que não compreJlendo, 
entretanto, a adhesão dos nobres De,putado,s á revolução. {Muito be?l'tJ. 

SS. EEx. ~stão fazendo predominar um caso de política rag!onal so·br .. 
um outro, que interes·sa genuinamente á Nação. (.ápoiadPa). 

Estou com a distincção feità pel;o nobre Depi:w;Lcro·, ::i.r, Wences1áo J!;,, · 
CO·ba<. 

O SR. LINiDoLPHo Cm:.,rJoR: - Os que se rebelhm contra. o Sr. Borges d& 
Medeiros, e'Videntemepte se rebellam contra o Sr. Arthur Bernardes. 

b SR. ANTONIO CAm.o.s: - O go·verno do Sr. Arthur ·Bernard.es t<im qu~ 
cahk como todüs os governos estaaoaés, ou tLcar de pê com todos eHes. 

o SR. N~CANOR iN.ASCIMENTo: - •Sr. lPresldente, não· desejo .que o deo•ate 
seja tumultuoso, pois quer«;> dizer palav•ras :que teem de acce·ntuar a minha 
attitude. 

Não applaudo a attirtude dos nobres deputados, rêbellando-se 11esta nora 
<!Ontra a União, no momento em que ella passa pelas sua" dlfflcul<tades ma· 
xtmas. 

O SR. FltANcrnco iJ!'IEIXOTo: - Rebelland.o·s~ 1mpatrlot1camente. 
o SR. '.NICANOR NASCIMENTO: - 'Estamos perante o 1l!IUndo c!vWzado, ~;!• 

situação de conflicto ethno.Jogico e commercial com as raçàs que vivem f> 

lutam na .terra. E não podemos, nós, bras!Ieiro's, nesta hora decisivã para 
.,, especle e para a nossa patrla, o!terecer publicamente, aos olho·s <lo mundo_ 
os aspectos semi-selivagens de republ~quetas, em que as revoluções se dão 
sem !dêas nem programm,as objecuvos. • 

o SR . .Àzmvl!lDo LrMA: - Dão-se por cu1pa dos governei:,, 
o SR. NICANOR NASOIMIDNTO·: - :Não sou QOS que t.te nham applaudido in· 

condici.o·nalrr:ente os .governos. Ao contrario, tenho mantid:> sempre attitude d~ 
granct~ liberdade. 

Ha. ·pouco·s dias, fanando com a mln·ha 1'ra11queza de sempre, dlzla eu 
que, si a Re,publwa .não mudasse d~ rumo, em materia de ílnanças e de j1'.Ul-
t1ça, ell:t teria de naurr.agar, de:!'lnltlivamente . 

O SR. A zEVEIDO· LIMA: - E' pred:eriveJ .evitar essa naufraglo . 
O :::IR. ANTONIO CARLOS; - Ha melh.ores processos Cio que os que V. }!;},.. 

aclvo·;;;·a. (Ha outrOs apartes). 
O .SR. NrcANoR NASOIMENTo: - Te'nho mantido sempre a mesma att!tude., 

~. ·POls, posso · fallar â Camara e <!efender perante ella as· m.Jnhas !dêas, com 
a 1I1ais real, a mais· com'pleta franqueza . 

. ;filnte·ndo que, .neste mo·mento, to.aos os brasileiros se devem unir para 
de'fende.r uma patria que está ·perdendo· rterreno pera.nte as patri'as visinhas. 

~ ~R. AN~'ON,Io CARLOS: - E não· se sabe o que vem depois. 
O SR: NrcANoR NASCIM!ElNTO: - Não sabemos, nesta serie de desatinos, 
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até on~ poderão ohegar as desordens, as perturbações, qúe irão o'brlga.:udo 
._ Patr1-. ,brasllelra a afundar-se· entre as diema1,s _na~s, atjê cllegiLr ao 
:;;ionto do desored.ito e do desprestigio absoluto. · 

Sr. Pres·idenrte, ileiJo C(}nstanteimente, j.ornia€s amerfoa;nos e euro.peus, e 
vejo as refere.ncias que e!les fazem á prosperidade "CSlYlomica do Un1g.uay, á 
<)XtraOirdinar!a expansão da ri·qu<'Jza argentina ... 

Q :SR. ARTHUR CAETANO: - Em nenhum logar mais do que nas Republi-
cas do P.rata, a;s l·utas poilitka;s fi·zemm co•ill'er 1sangue para s•e aornsol.id:ar a 
4lemocracía. V. JiJx. lela Vargas VlutL ••• 

o SR. ANTONIO CARLOS: - E' um Ípouco romantlco ... 
() SR. NrCAINoR NASCIMEJNTo: - IConlleço e admiro esse espantoso· e·scrl-

ptor; rna;s não ha de ser elie .quen'l seJa traztdo, neste momento, como pen-
sador. E' urr., sentimentalista e mais nada; é um admi.raveI estheta. Mas nõs 
para o que temos de aip1iellar é para a sol!C1:ar1edade da nossa ra.ça, para que 
t·.'la com,pareça perante o presente e possa comparecer perante e futuro unida e 
forte para a victo-ria. 

O .SR .. 'ÁRTHpR CAETANO: - .li'o1 ·0>m as armas ma mão que ·o paruào 
BlancG co.nsegulu ai. v tc:_tor1a dos seus direitos. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Eu ;não sou pela aumentação do odlo "' 
entre irmãos, e acredito que tamoem tcdqs aquell"~'l' que combatem ao lado 
do Governo .não odeiam os seus adversarios. Não os odeio lllode nem os odiarei. 
ama1J1hâ, irr:as Jsto náo quer dizer que o.g nã.o comba t a: com toda ·a energia da 
alma e do ·OO·rpO. Hei de fazel-o, mas s·~rr. ranco-r, ce·t"to de que, no inomento 
em que todos Ôs brasHe1ro1i com·pI'ehencterem que se a evem rennir'. para uma 
·ha1'monla ,geral em que rep.resente·mos u:rr.a força ma;x:1ma, estaxei sempre ao · 
lado da paz, da generosidade e da justiça ... 

O SR. AN'roNic> CARLOS: - Sobretudo, ao lado da oruem. 
O SR. NIOANOR NASCIMEJNTo: - !lV[as, nesta' hora, c~lloco-me trancàmé11te 

ao lado da moção e julgo-a até desnecessaria po.J:'que em monien·tos desses 
o iho:m€!m de car.acter assume a responsabilic!ade de 'to<l-os os seus actos, e dos . · 
outrós não iha que cogitar, porque não va;!e a pena. 

Essa a -minha attitude, tenuenao para a paz e· para a felicidade do Bras11, 
irr:as ücando firme ao lado da ordem e ao lado da moção. (Muito bem; muito 
bem!J · 

O Sr. Antunes Maqi'el (pll.ra encaminhar a votaçiiº') : - s .r. PreE?1ctenite, 
la mento _,que os meus distlncto'S conegas de bancaaa tenham ·aroitamente' 
abordado um ·assumpto que não estava em rfócC!, ou, antes, tenham antecipado 
Mm debate, de modo a se.rrnos ~orçados, neste morr.ento, a constatar, com 
triste.za, .'que SS. 'Ellfuc. apenas "Conseguiram dar victoria á ibancada gover~ 
nista do Rib Gramle. 

O SR. ÁN'l'ONIO CARLoB: - A p·resenç·a de V. Ex. na tribuna prova que · 
não _ é o federalismo do sul que está cpntra o Governo; trata-se de um mo-
vime;nto individual . 

O ·SR. NABuco DEJ Gouv1iJA: - iNesse ponto, perdõe-me V. Ex. Si m'e dá 
bcenga, leio o telegramma que aq 'li teuLo e no qual se dá notkia do inani« 
. festo publtcado ·e:rr..· Uruguayana. ·, • 

O SR. ANTUNES MAOIEI.: - No t·exto da moÇão esüa. exp.resso, Sr. l"res!-
dente, que se v ae dar um voto de apolo ao Sr. Presidente da Republica, em 
l'azão do movimento que' ho,ie aqui se operou, a .bordo do couraçado Sã~ 

POIU.Jo. 
· O •SR. WENCELÁo ESCOBAR: - Para manter a -ordem e a lega.Jidade -

é o q µe está IA. 
o iSR: ANTUNElS .MACIEL: - s~nõo taes os Intuitos ªª moçiio, .Sr. P '1'esl·-
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di:mte, dou o meu voto a .ella, detxando de ventilar o assump·to ou o po:nto de 
vista em .que· se collocaram os meus Wustrados ·collegas da Alllança L.iber-

. tad:ora do Rfo Grande do Sul. 
Até •hoJe, ·Sr. J>residente, não esto11 de posse das dec1araçt'!es O:a "A111-

ança Libertadora". 
O SR. ANTONIO CARLOS; -- O que Iirova que o partido federalista est& 

scindido. 
O 1SR. NABuco DE Gouv:IDA: - S.iü1fü<!o, sim; ma.s nfw foi isso que V. Ex. 

disse ha pouco· . .Si fosse, e'u não teria dadv o· apare.,. 
O SR. AN7'UNES MACil!lL: - A Alliança Libertadora do '.Rio. Grande do Sul 

tem uma &irecção conectiva, da qual é' piresid€inte o eminenoo Sr. Dr . .A!ssis 
.Brasil. Logo. que se dera,m os factos do Rio Grande do Sul, eu para ali te· 
legraphe'i para saber qual deveria ser a orientação. da bancada, neste mo·-
mento, e até ago.ra nao obtive respo·sta ao meu terngramma. Em taes: cou-
dicões, 'seria prematuro uue viesse definir uma attitude, que não sei si estaria 
em condições de ser àpprovada arr:anhã pela direcção partidar.ia. 

Não quero dizer com isso, .Sr Presie.ente., que eJ não veja, nítida, a res· 
vonsabilidade esmagadol·a qae sob.ré 'rµim Pe.!!a neste momento, ne·m que nao 
tenha · a coragem p·r.ecisa para, na hora opportuna, definir a · mi-Illha attitude. 

iFal·o-lhei quamio lJ>SSim julgar conveniente. Mas, ho•je julgo. de meu 
dever, e dever de patriotismo e de brMHelro, dar o meu voto â rco.gão. (.Muito 
llernl Muito bern·! Palmas!) 

O Sr. Baptista Luzardo: - .s:r . Presidente, não cuidava vir hoje a esta. 
tribuna. Entretanto, 'a moção ora em debate me obriga a isso e venho ra.-i:el-o 
com profünda emoção, diant~ dos acoutecimentos que se estão desenroll:J,ndo ll• 
scenario poliUco da no:;lsa \Patria 

Mas, quando não fossem esse·s aco.ntecime·ntos, quando a graviêlade delles 
nãô viesse repercutir no meu pai:riotisrr:.o, bastava um !l'acto, um accid_ente 
de passagem, um aparte do nobre. leaàer da maioria, par.a me compellii- a vir 
a esta tribuna, para definir a minha aj;titude 'no s,ctual mome'nt@. -

Foi quando disse S. Ex. que ·o Sr. i13€rnardes cahirá abraçado ao Sr. Bor- . 
rr-es de Medeirn:= ! 

Q SR. ANTONIO CARr..os: - Não :apoiado. A mLn.J:ia decla±ação foi precisa-
mente esta - ou o Sr. Preio1dente da Republica ve·ncerã ·COm tÕdos os Presi-
dentes dos Estado:-:. ou cahirá com elles. (Apoiados). 

O •SR. BAPTL~TA LuzARDo: - Essa . declaracão do nobre leader da i:r.alru-la. ••• 
o 1SR. ANTONIO CARDOS: - Que faço· de novo. 
ü SR. BAPTISTA ·LuzARfr>o: - .. . obriga-me, como dizia, a vlx: neste mo-

mento definir a dlrectrlz qu~ devo· tarcar .•. 
O .SR. ANTONIO CARLos : - V. Ex . enlã-0 admittia a hypothese de que o 

.Sr . Presidente da Renublica ;pudess<> ser solidaria cnm a · revolução. para der-
:rmbar o Presidente do E.stado? Seria uma ignominia. ' 

O SR .• AZEViEiDO LIMA: - Dierrubou o Governo dn Estado do 'Rio, e·rn l!li• 
tuacão muito menos grave do c:iue a do Rio Gran,de do SuL 

O 1SR. BAPTISTA LuzA.IIDo: - Responde.ria ao nobre leaàer que, d1ante ll«t 
aparte de S. Ex ., ·'!ilós da A.Uianca Libertadora, não .wulaornos ter outr~ 

'1.ttitude .. 
E assim fallo, •Sr. Presidente, · porque o S.r. Nabl.lt!o de Gouvea acaoa· 

lie d·eclrurar que ha um manifesto revolucio·nario assignaqo pelos meus che-
~es e companheiros de revoluçã:o e entre os quaes, está. o me·u grande arou: .. 
o general Honorlo Lemos. 

o SR. ANTONIO CARLOS: - Assignou •e> m.anl!es.t<n 
o •SR. NABUCO DE GoUWA: - Perfeitamente. 
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o SR. BAPTISTA LUZARDO: - E Hona.rio •Lemos e os de'mais slgnatarlos <lG 
manifesto não o teriam subscript0 sem ouviJ.·1 o grande chefe Assis Brasil. 

O SR. A;NTUNIDS iMACIWJL: - Em casos corno este i!lâo !Pó.de hav;er conde-
cturas; são precisas n:anifestações po.sluvas. · 

O ISR ., BAPTISTA LUZARDO: - Assignado por Hono.rio Lemos, o mesmo 
vale para .mim oomo l\ma declaração formal de que a · op·posição está nessa 
luta contra a tyrannia . 

.O SR. ARTHUR CAETANO: - Honorio L emos é membro do direcforio centn1.1. 
o SR. FRANOISCO PEirO'l'O: - Rompe, e.ntão, V. Er ... o accôrdo d«O Pedras 

Altas? 
O SR. EAPTISTA LuzARDo: - Se a lguem faltou ao pacto asslgnad.o, ro·ran:. 

aque'lles que obrigaram Assis Br;i,s!J a se recolhetr em um rancho no · Uru-
guay; foram aque1les que atiraram Honor.lo .Lemo.s, o grande amlgo ém 
todos os tempos do Sr. Presidente da RJlpublica, para '.fóra da:s fronte.iras do 
nosso E :sta.do, pois a coacção- e as tentativas contra a sua liberdade .rora.m 
tantás, que elle se viu obi.rgado· a abandonar o Rio Grande do Sul, r ecolher- ' 
se a um refugio, homisiar-se ·na R epublica tlo Uruguay .. Se alguem rompeu o 
accõrdo de Pedras Altas, foram os que 'attentaram ·contra o grande cidadão; 
foram os que '°-ão. permittiram que houvesse eleições no municipi'o de Can• 
gussú e em muitos outros. (Não a,pOiados). Esses ê qu~ romperam o tra.ta:a.o 
de Pedras Altas e não nós. E nesta lhotra, Sr. Pre·sidente, de grande fortuna 
para min:.·, poderei dizer á Camara, e o 'Sr. '.Marechal .'setembrino ne· Carvalno , 
é testemunha, e mesmo- o meu nobre co.j!ega de bancada sr. Nabuco de 
Gouvêa, que eu como mentor por assim dizer e assiste·nte geral da divisão -no 
oeste, a columna, que naquella .ho·ra - e m .f refiro á hora em que se assi:gnl>11 
a pa:z - era mais e.f-ficiente e mais ptreparada .para a luta, eu corr..o assis-
_tente, repito, dessa divisifo, dur:ante um mez a com.panbei as negociações para. 
o rtraitado de pac!J!icaç1fo, e não houve um passo, não houve uma c·onversa do 
Q.Ue eu: rião tivesse coil'hecimento. · , 

eom patriotismo confiante acompa:nhev todo.s O·S passos para a elabora-
çãio da paz e dei o meu voto para tt.ue · parasse d~ jorrar Q sangue .dos nosoos 
irmãos e se fizesse a paz no RiO' Grande do Sui, e por essa rr..inha attitud•, 
se não tivesse eu me batido co·raso·jamente de armas na mão ,talvez -inerecesse 
.de meus cornipanhekos ser tido como trahldor, que !havia abandonado à ,.ua 
«aUS!t - a. causa ãa revolucão. 

O SR. 'srMõms LoPEJS: - Y. Ex. sempre foi um adversario leal, 
O 1SR. iBAPTISTA LUZARDo: - Muito obrigado. Quando vo.Jtei á minh111 

co~umn,a na n:in:ha il'uncção permane-nte, o-uvi do Mare'chal Setembrino <'.lo 
Carvalho em ·nome do 1Sr. Presidente da Republica, o appello que noe fazia 
dizendu que a situação era .grave, nosso cambio vinlha descendo ê. casa de> 'l, 
a 111-0!l!lsa situação financeira era ve:rdadef.ramente angustios21., a situação po-
Giti'ca do BrãSTI no momento era difficHima. Ap.pellava. então o illustre Ma-
ll'echal .Setembrino ;para o nosso .patriotismo, para Ôs nossos sentimentos de 
gauchos leaes para .qi.ie ante a grave situação do .paiz, abatestie'mo~ tt:s arm~ 
e .:stende·sserr..os os ;j:iraços em um ampiexo .... Diante desse ·pedido, nós n!fo 
i>odi.a.P:.os ter ovtra attitu~·3, :iõs que ali estava:nos para reso.Jv.er dos deim · 
'.f\.os do Rio Gr-F.nde, pelo·s quac - ~ ,.eu falava na m i'fiifia qualldal!-e í!e assl~t'r.lte 
de uma das co'u.tm6.s . . De•poi~ ( e l!l~tudar ce facto~ ,, cni.prehênder a graVi•-
dade da situação, nõs Unhamos que opf-nar, nos termos da pr.o:posta, ou pela 
il'e:umc·ia do dictador ou pela refrnrma da Constituição, e nós resolvemos jus-
'amente, Sr. Presi'dente, po·r aquelle que· estava mais de accõrdo- com as ' 
nossas idéas,' corr..· os nossos sentimentos, com as nossas aspirações demo-
~rat1cas .. . 
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ü :Su. ·.NrCANoR NAScrMEJNTo: - E for·am nobil!ssimos. 
O SR. BAPTISTA LUZÃRDO: - Cedemos o lo.gar ao S.r. Borges de Medefro·g, 

ilJO!'qUe 's. Ex. :não fO] eleito. (ApO-taàos e não a,po~ados). Foi re<mnhec!do, :toi 
empD'ssado, está 1!10 g.overno, mllJS :não foi elei.to. ·(Tro·aam-s-e 'mUito's apllffl!e's) . 

.Sr. Presidente, diante de taes considerações, cfante j'lo appeUu que 
nos fazia o 1Sr. Presidente da RB'publ!ca, .po<r tntermedio do seu illustre Mi-
nistro tia Guerra, e grande paci,ffoador do -. Riio Grande do Sul, porque só gra-
ças a elle se faz a paz, pm-que outro fosse interm~iario e a paz não teria sido 
feita ... 

O SR ANTO·NIO O(S'.OS: - F'eita por ,muito pouco tempo, estamos vendo. 
0 .SR. BAPTISTA LUZAURDO: - .... po<r .POlllClO tB!mipo ... 
O SR. AzElVEIDo LIMA; - Pol!'que 'a União não soube' consolldal-a. 
O 1Sn . BAPTISTA LUZA:R!DO: - ... firmamos o trata.do, dea;iuzernos as ar-

mais e reco·rheml~nos ao lair 1para viver a vida tranlquilla da paz. Não !foi, en-
1Jretanto, .o que observámos. 
'· [Em breve ,começaJI"am. as perseg.uições e eu <r·ecordo lâ, Camaa-a o m<!Lrid-
:festo do !Sir. Ássis (Bx.a,sil a;consetharulo a q1ue .nãio concorressemos ás urnas 
nas eleições munioipaoo, manifesto ·de 16 de J 1unhiõ1, por.que não teriamas ga-
rantiais, e as eleições ali se p1I1orcederam sob coacção, sob ameaças, e atê sob 
illusilamento, icomo se deu em is. F1rancis•co de · Assis (a,partes), em :que foi 
sa,crificado o ISI!'. Anto:nio Monteiro pelos briga!deár.o·s do .g-o\l'erno do Estado . 

O .SR. NABUco DEJ Gi~A: - Foi um ·crime commum de rpolida. 
O 1SR. BAPTISTA' LuZARDO: - Qua.ndo não tivesse outro motivo 'Para j.~

tirfkar a mi.nJha aitti.tiude ante o. que se está passairul.o no BrllJStl e !11.o Rie 
Grande do 1Sui em especial, em que os meus ami.gos, os meus ieomp·a nheir-os, 
e.quelles que me mandaraim ,para esta cadeira, quando não tivesse outiro mo-
<tlvo, Te.pito, bastava saiber que Honorio Lemos tin1ha assiognado um. mani-
festo para que eu estivesse a 1:;eu lado. 

IE.sta aioi;a, 1Sr. Pr~iden1te, a que estamos assistindo, no Rio Grainde do 
Sul como rnõ il'esto da iRerpub.Hca, é de calamidade, é uma !hora terrivel'. 

Ha tres ou 1q;uatr.o dias ou·vi e bem aissim o ouviram outros D€1PU:tados 
co:mIÍllgo presentes, illustre 1Senado!l' da R epulblica, .cujo nome não estlo>u au-
torizado a declarar;,. figura. rvener8JI1da •po1r todos os titulos, dizer que a situa-
ção actual · ·erra de tal j·aez, de .g>ravida.de tão !.ntensa que rpor mais qu:e se 
quizes-:;ie .e por mais qu~ o GJ.O:verno fizesse !p!Tessão, 'Uma cousa ib:avia que 
elle não podia premier nas malihas da Policia: era a ~dêa da !l'evo·lução que 
tinha tnvadido a todos os espi!l'itos de norte ao sul do paiz. 

o ISR. ADOLPHO BERGAMINI: - E' a verda:tle; fóra ·daihi é mentir 'á Nação , 
O ,~R. BAPTIST.A: LuÚ.RDO; - 'Deante dessa ihloira, de tão .graves responsa-

bilidaides, o 1Paiz assiste ao es1phacelamento do nosisa ffil:xer:cito (não ap1oiMos), 
o rpaiz 'O as·si-ste, rpomque a !historia repu!bhcaná do 1Brasil ,não registra faictos 
da natureza dos que estamioo testem'llnhando aia hora a•ç,tual. 

1Esisa zYbra monumental, 1Pela qual os nobres çollegas tanto que.rem ze-
lar ~ a <Republica - vê ·que o Exercito está completamente es;pha,celado. 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Não apoia.do. Ha reduzida minoria contTa a 
ordem legal. 

O 1SR. BAPTisTAi L;uzARDO: - Nãio apoiado. O q·u:e se sente é que si .nem1 
todos estão e·m armas, o espirito é completamente <pela revolução. 

O SR. ANTONIO CARLOS<: - V. Ex. ;pergunte ao Genei!'al S'etembr!no de 
Oanvafüo, que é !Seu amigo, 1Si ell.e- confirma essa.· opinião. Só pôde at.firmrur 
1q1ue o '.EiXercito e~ quasd todo com o Gmr.erno. 

10 iSR . AzEvm>o LIMA: - Basta ver o numero de gen.eraes que rforam para 
a luta e volt:a:ram sem •resultado, ;para se ter uma opicriião. 
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' O SR. Josm' BOINliF.A:cto: . .:.... O ma:.ts 'competeute paira in1formax é 9 'Sir "' Mi-

nistro d·a Gue!ira. 
o SR. AZElVEOO LIMA: - E '° Ohéfe d:e P'oli'Cia tambem. 
O 1Sa. BAPTISTA LuZARDo: - Assistimos, ,co•mO eu dJizia, Srr. iPiresidente, 

ao esplhaicelaanenito- do .Exer.ci,to e 1quando ~e dizia que a Mariimrha estava toda 
_a.o laido do 1Pod€!I' Co'!Lstitui'dlo, ao lado d·o S.r. P.r:esidente ,da (RiepubUca, e1's 
que; na manhã de 4 de Novemlbro·, vemos na bahia a Mar inlha 'haste·a r -a bam--
deira da 11'.e'Vo·lução. · 

O ISR. · Jos!Er' BoNIFAaro: - !Não é. a ·Maxin11a. 
O 1SR. BAPTISTA LuzARD'o: - Gomo niio é a :Mairi,nha? !Não é a M'airinha IO 

t!Jrea;rJrn<ought "S1ãiõ p.aulo"·? -
O iSa. AZEVEDO LIMA: - Mas o facto é que a rervo•lução está no elemento 

clJvil. 
O ·S·a. BIAPTISTA! LUZARDo: - ;Será esse va!so de guerra uma catraia qual-

quer? 
:A'gor:a, Sr. Rresfdente, to·cou a vez á. Mar.i:nha. 
Que irestáJ, e'.Illtão, das lffolrças que devem ig;il'anUr a Integridade da !Pa-

itr.ia? · . 
. o ·SR. oA.RMA!N'.QO ".BUR!LAMAQUI: - o s uf:ficieríte . paira gair1!Jntir a IPªZ· 

O 1SR. B,UOTISTA! LuzARDo: - A .par&~ niio .se maintem. Estamos, agora, deam-
t~ d:os factos. -

!() S·R. AzEM!ioo LIMA: - :Pela v1o1enc!a ,não se mantem a !Pil,Z; acl•rram· 
ee odiois. 

O iSR. B'!ÀFT.IST,\ LuzARDO: - Venho dizeir, 1Sr. P.res,idente, qile estou inO 
meu !P011Jto de 'Vista; estou com 1o:S meus corri:panlhei!ros do Ri'o ,Grande d:Q. 
ffol; :estou com a Alliança. Liibertadora do meu Estado, que ,nesta 1hoira :dev·e 
jâ ter se · marú!!'.estado, ,pe:J.~ ·suais :figura!> i!J:roeminentoo e . de maiioir resp~n
sabillílade. 

Antes de deixair a tr.iJ:hma, Sr, PTcilidemte, permitta v. Ex .- que, com essa 
si1IJJçeridade, com essa lealdade\ a ·que aind;i, lha pouco ifaz;ia re:t'erencia d dJ.s-
·td~to amigo e -o001Jega de bancaida, o 1Sr. stmões L opes, ·eu faço um aip:pe1lo 
é, !Oamaira e aos ilhwtr es estadi'Stas dd .IJ.ossçi 'Pai~, aos homens Çie· responsa-
'b!lidade que a;qui estã:o, em cuja oo;nciencda deve ir ifunda a 1co.nvicção de que 
a :situação dõ IB'ra~il, como se ·aipresenta, •não pôde continuar. ' 

O ISR. JosE' BoNIFACIO: - '.Nós, do lado do GoFVerno, estamo:s ·evltaimio ~ss'i'I 

eibyffir\o, rbraJba;~hancl!ol pela lei e pela or~: . 
O :SR. · BAPTI~A LU2lMmo·: - Entremos no regimen legll;l, ma:s dentro da 

Const;ituição ! 
O \S:rt. J osE'. BoNJFAcro: :...... V. Ex. p,reclsa estair do 'nosso Jaido vara de-

fender a Constituição. 
IÜ IS.a. AZElVEDO LIMA: - Ve nha V. Ex. para o IWSSO. 
O S'R. ;13.A!P'rISTA ILurzJAR:DO: - [N,ã~ queremos saci-ificair a ' [NJação .. · 
Com o .1que s·e ·81Stá p-a:ssmndo no scena;rio da rpülltl<ca h'rasl.Jelira, Sr. Pre-

sidente, é 1Predso que os nossos homens,, 'em sua conscie'rncia, temiharrn um<a 
in§,piiração, pwra 1q·ue não ven<haimos aiqud votar simplesmente moções, qua.n-· 
do a IPaitria, 10 E'Xer.cf.to, a Mari,nJha se anniq'Uilaan. (Multo bMa, ?W1./!!ta b6'1'}'11.)' 

'· - .. 
O Sr. Simões Lopes (*) (varai eno.amimh<Jff a votação): - Sr., iPTestden-

t6, as ruisemb[1~s 1POJ.iücas 1são ·feitas. i!Jarm todos os fr10mentos. E' preciso 
q_iue el1laJs se elevem at~ á altura 'sTuperi·ár dos seus ,proposi·tos, paira ,qu.e, .:.i 

todCi ~ · ·tempo, p ossam, ,perante a ~osteriidade, juistiftC<lJI': o ·ac81I'\to e a <'Lig;nl- ' 
darde rda;s · sua:s .attitudes. : · 

(*) Não foi ' rre~list~ pelo orador. 
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.Elstaimos aJqui r'ffilnidos, ou'Vindo o numor suir<lo da art!lh!l!ria de u.m doa 
n.ossos 'Piinc]Jpaes VaJSOs de gueiru;a, ,que já transpoz a ba<nra. . 

Ouvimos, outro.Sim, o ruidlp !cios '.CalI!lhões dais nossws ·füiftaJezas, que o;p-
puzerarn, ao vaso revoluc1onan:fo, a ;sua ·repulsa formal, oem nome do Gover-
llº e ·da ·legalidade . 

A Camara •à emo:nstra, viilbrando, pela p!l!lawa ·de div€1I'sos oraiô:ores, qu"' 
elJ~ é digma des13a iher!l!nçar 1que os :ne.ss~s amtte parssadosi, •nas filversas etapas 
de nõ•ssa v1da [l'Oliüca e a,dJminis trativa souiberMn le.gar aos >brasileiros do 
porvk, •dando-1·h~ o :ne0es,s8JI'io de e ne:rgi:a e patrfotf.smo para não lfugf.r, em 
dados momentos, ao viro.nunciaimento tranq>ui11o e 1Pi()1s1Uvo j}ais· 0>pimiões .. 

A prim:::i1pio, fo:i o inobre leader da maioria que, com a 1sua !J)a1awa, se• 
rena, ·eiorquente e patr:ioitica, ;transmJi.ttiu ao nosso espiir11:!0: a segura,nça COIID 
que o Gnver-no . da CRepuibJi.ca, no p'!'esente momento., defemde a ordem puibltca. 

1Seguiram-1se com a pala'V'l'a ou>t·r 0,s r epiresentantes da nação, cada iq11al, 
Sr. 

1
P resWente, !IJil'.'ocurando de~:irar, nlols :no.ss0s Annaes, o voto de coscteill!cla 

no momeil1to -grmve que a Nação. ·atravessa. . 
Eu, ide rnQdo aJ,g um ,. ISr . ·Presidênte, ,IQ.'llielro des•cer a ·:r;etal:iações• em q1ue 

por mQmenit·os !fomos envolvidos pelo ardor natural de <tuas b'ancactas en. 
ilfp1Posição ·e que r01IJresentam uma ' dais r.egÍões m<Lls ·1ffipo.rtantes do '!).Osso 
paiz : 'º Estado, do Ri6 Grande do Sul. ·o momento :não· ê de :fõ,rma alguma 
COcrJJducente a entret erro:OS ruma poilemfoa OU uma di·SCThSSão em tor.no de CO'll-
sas 'Já passadas; 1q'l1Je no momento prese·nte em nadJa ade.antarão e menos, !IJO- ,. 
derão mo<tif't0ar o nQ1sso espiri to ao ter.mos de :nos m a>nlfestaa- ao ·si!". Pires1-
dente da R e!IJ·ub>l>ica, em :f'arce da situação. 

O SR. JosÉ BoNIFAcw: - iMuito 'b'em. · 
.O iS'R. 1S1MÕIEls Lo•PEls: - Eui aipenas, IST . Presidente, resplo!ndend.o .a umá 

!!Jr,gu:ição fe:itw a um. dos meus !l!Par•tes ao nobii:e De·putado !Pelo Rio Gra'Illde, 
Sir. Ar1lhurr Caet,anQ,, dis<se que S. !Ex. era o menos compet ente :p"arr"a cnarnar 
dktador ou 1UJSU>I'P,fülOr da ,p•resl-d:encia do .meu E -stad·o ao 1Sr. Biqr.ges de Me-
deiros, visto q11e. iS>. Ex. aiqui entraxa peaa ;porta da usurpação., é um Deip·u-
t rudo 1n'ão :e.Jeito "1Pe1a minha t€1I'ra, arquii. ento:'iolu !IJefos fav,ores e cTite.,rlo po-
U>Ucio . do momento e •S'S'. J])Ex. ddz,iam franca.mente na 1Comm1s são de 'Re-
coinhecimento que ha>Viw ·!l!cima de . tuido- um :crttook>· politiCJO. floi til som,lbra 
desse •cirit erio q u e diêiuis !l!ctuaes memlbros <la ,bancada neHa con.segud.ram ter 
aJSsento, e se íizeram .ou se disseram •legítimos representa;ntiesi da Nação . 

O Ministro dem:issio-nar:io :d>e :EpitaJCi-o Pessô.a ... 
0 1SR . Josm' >BONIFA,CIO: - Procede u sempre co•m muita digntdade. 
!() !SR . ANTO·NIO Ci.MlLàS : - A!pQi'wdJd: · , 
b ISR. S1Mõms LoTEs : - ... não pód.e, de :inodo algum, ser incrlminwdo 

d.e fouvaimi:nha s ,e de attitudes m~mos d i.gnas ipara cQm o Presidente A:rthur 
Bernardes !IJelo !facto de teil' 1s:ido ipM-,t e ·n a con ectivi·dade de um partido· que 
eomtrario'u a sua eleiç1!Jo pa:ra o pos to que tão dJgnarnente O.CCUIP'ª· 

o IS'R . .JOS•ID' BONTFACEC>: - MruLto bem . 
O 1SR . 1S1M.õEs LO!PEls: - Estou 1harbituwà.o a v<ea- .nas nações 1cultas . e edu-

cadas, de q-u:e o.s Estados UnldQs são o ,m ài.s a.ito exemplo do mundo, a.pós o 
.µleito e1ed,1Ji'iral ·ma.is 0enrado, o.s wdver'sariüs rub:raçarem-se, do13 .cointend:ores, 
o vencido re0onheç_er, a vicforia do ·antwgo·nista. 

O SR. FmL FoNTEJS: - Esta ê a verdadeira d emocrada. 
O 1SR . S1MõEls Lopfls,: - A lém disto, ,sr. Presidente, mão haverá quem 

seja crupaz "d e affirmar ,pe-rante a Camara dlojs De;rl1ltaidos' que o ministro de-
missionanio de Epitacio 'Pessõa, o aictual represent ante do, ruo Gramde do 
Sul, um mQmento · s:iique,r, uma vez sLquer, u m dia siqué r, <tives-se lançado 
sobre a ipelJ'SonaUdaJde ,do !Sr. Atr'tihur B"'rnardes eJP·htheto~ O'llJ inarepações 
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aggresslvas; pomque Ildefonso 'Simões L .o;pes pertence a umá ag•remiação que 
fez op;posi.ção a Artai.uir Bernardes sem jámais ter pactuado co·m a · campa-
!nlha de dif'.famação iq·u:e se fez á <iua illustre pessoa. 

!Seria desneeessario até fazer esta declaração ... 
O 1SR. J ·OSE' BONIF'AC'l'O: - Apoiado. V .. Ex. é ,bem conheci dia: e estimado. 
O ISR. SIMÕES L~·PES: - .. . po·rque o·s meus iilustres cómp.a nhei-ros · nes-

ita Cruia e fóra della (}Onhecem de so/bejo o meu caracter:, sabem que a mi:-
nlha aütuação :naquelle momento Jloi simplesmente a de memfb:ro do pattido, . 

. desligad0 de q '.ual!quer espü>ito... · 
o 'Sl~. FRANCISCO PEIXOTO: - Muito bem. 
O SR. Sr~ôEJS LoPEIB: - ... dé .. subversão da oa:-dem pubHca. Jámais i.n-

stLguei a ;revolta. 'Só !l'iz uma revo-Iução no paiz: foi na idade, de .2:2 ·àinnqíB, 
quandkl jorra'Va para nós a luz .do sol de 8'9. Ness'El instante, de armas illa 
mão, saihi ;para a a:-ua e segui o meu destino ... 

Pois ibero, arn1go intimo do sa.udoso marechal Deodoro, em discurso, lo:go 
depois de proclamada a Re;pubJica, ieondemne-i a sua at-titude · disso'·lvendo . o 
Oongresso Nacioaml. Tenho dito e afd'iTmado que é · grande a deHc·adeza do 
regímen irepubHcano. Co.ruheço um pouico de historia e .sei que o regímen de• 
mocraUcõi, !POfr sua índole e :natureza, é incompatível com as 'Violen/cÍas de 
1qual1quer es1pJ3Cie. A nossa Constituinte em 24 foi dissolvida a pata de ca-
val1ó, ma:s a :reaicção do !POVO não se fez . esperar e foi victoTiosa. 

O maior dos erros •neste momento" de apprehensões publicas, em que OÍf 
J)lriiJ1.cipio? :nãio es~ão beiro asse,ntaidos, em qu:e 0s .bras'Hei.ros não podem se 
!reuniT com 'Um só !Pen.sarnento,. :paTa .a realização da13 r efor·m·aiS\ necess'arias, 
será .o maio•F .àiõ\s eirros ,tocar nes13es pontos, que se reier\)m á lilberdaide, á 
autonomia, ao.s direitos, ás .garantias do po:vo, para debaixo "das paixões· do 
moinento irmos alterair pri-nci:pios essenciaes, basHares e o·rganicos .que tanto 
têm ciólm a nossa rvida, com o noss-o iutuTo. 

' O SR. 'F1.RANcisco 'P.ElrxoTo: - M·uito bem. 
· O ISR . .SIMÕES LOPES: - So·w um amigo do ·Exerdto, sou um amigo da 

Marinha. Com o prirneir,o, commurngava eu bem joven .aind,a nas oo·n,sp1-
!rações pela R epu1blica. .AJhi estão <:is act,uaes generaes, qúe então formam,I!l 
paira impla;ntar o reg.tmen. .A;companhei ·todos os passos •que ifoo:am dados, 
ao l'ado dos meus .compam.:heJro.s desse G'lub, cuja memoria jé,mai-s• 1>e a,pagará 
'no ·meu e51pirito, o IC1u!b RepubUca:no Rio Grandfinse, que tive ·a ' honra de 
PT·es1dir por dous wnnos. Mesmo de1fronte de mim estão tr1es de seus illustres 
m ·em:br.os ifundaidoTes:: os STs. DeputaidojS IY,cimingos M·aiscairenlha13, iBl:!Jrbosa 
Gonçaives e Naibuco de Glo<uveia, que., muito moço ainda, <;Ieixaxa-se fascinar 
ic.mmio uma mariiP'ºsa pela luz que rtudo offu:scava dos nossos ideaes 'sagradosr. 

' Não wcre<lHo, Sr. P:msidente, q·ue--o ele~ento sensato, verdadeiramente. 
patri·ota das ,nossas classes armadas esteja ,e1oon a re-vo1ução, elles . que nos 
au:xoiliaram. es,pontaneam·ente a implantar a orde·m pblitica vigente e defen-
deram a 1carta IPOlitica de -2·4 de FeveTeiiro, -uma da;s Constituiçõe·s ·mais livres 
do 'lllliverso. Não wcredito, rsi·. p~·esidente .. qü.e -. estes nossos amigos de ih on-
tem, que em commu.rn 1comnosco . der0Tamaram o seu sangue para a co;n,qui-s--
ta de todfls as liberdades que 'p.ossui-mos, sejam os primeiros a (!lretender xs-
vogal-a;s. Não! Acima. de todas as paixões estão os pTincipios basi·c.os do 
ll'egfanen poJi.tioo de SU!ccessões tempo,rarias, que é a '.Republica, oinde podeTe~ 
mos evo·lutivamente, naituiralmente, dentro, da pr-orp.ria lei e da Oonstitu.ição, 
reparar todas as faltas,. corrigi·r todos p-s erTi::>s, suibstituir -0· 1que ifôr máa, 
mudar-Lhe O•s pro1p.osdtos e apeQ·J'eiçoar os oos.tumes, o que não se consegui:râ 
simão pela continuidade do esfoTço 1pacifico, mas nunca pelos 'Processos vlo-
~entos que rvis?-m -o Presidente da [R,epubUca, que é úma expTessãio já não 



pes!!oal, ID!\:ll exipre:;isão aJJJ'straota dos n\ossos. sur1l'eriore.s ![lensamentosu subor-
dinados á nossa 01rdem 'rpolitica e á nossa ordem constitücio.nal, que visá,m 
a ordem constitui-da, a lei, 1que tudo isso é muito aieimá e tem muito mais 
im;portancia do que as imeras conquistas parciaies· provenienrtes das 1Peq.u énas 
revoltas em um paiz immenso como esrte. Tudo isso só poderlá lançair a 'nos-
sa pa,tria no oamiil!ho da desagregação, re·duzindo-Jws, nivelando a no1ssa 
mentalidaxl.e e dos povos sul-americano.15 'IlO inicio da siua .ex:is{erici«1;, que não 
i[JrOgI"efüram nem engrandeceram ipeJ.a falta de c6nvergeri·cia de idéas e do 
1respeito .á lei . 

.A banca;da do' Rio Grande do iS.ul, pela voz do seil eminente ieader, j :l; 
accentuou ');lerante a ,,Call!ara · <io.s Depurados a sua attitude . .A:liá;s não era 
isso necessario, po'l'lque, nesse desdiolbramento conSltante de factos que vem 
occorrendo nes.tes ultimo.s mezes, a Nação desde logo reconheceu o posto de 
avanç•aida do Est!l!do do Ria Grande diJ :Sul, uma vez q'ue fo·i p!'e'Ciso falier 
vi'brair os sen~ffiltos hrasileiros em tOTno da ovdem, e da Jcga.Jidade .. · 

(Não ~ sunp.rnza sa,be:r-:se ''l'Ue u Rio Grande· está defendendo a · Ol"dem 
constituida. Em 1893, não e•ra um só navi.o, mas quasl t\odas as unidade1' 
de guerra que s-e manif-esrtavafill . .As .guarnições de .t-erra, em torno dos ['e-
pub;]!cq.nos e .coliltra as pretenções dos a:ev·oludionarioos que nos' ,poderiam ievar 
··ate a :restauraçij,o monarcilüca, 't.Lniam -se com.o um só blumem ao lado . desse 
.grande !brasileiro que ifol o " .Marechal de ·F .erro", e que conseguiu animar e 
W!CO/t-0.~aa: p~ 12s]lirito~;, •Z;P!Peililrundo para p seu ve±'dadei.ro ,patriotismo, for-
màndo ·um :reducto inexpugna;vel. Tive a fortuna de tomar :parte !llessa re>"o·-
luçãÔ, e de uma dleita lfui ~s fm·taJ,ezas,_. erin ,p-Jena :guerra, estive iJ;,la luta -
com o .Sr. tenente-<eoronel Ilha .Moreira, dos mais b:ravos defensores das J.J:os-
sas d'ortafiooções. P:osso, ,pois, dar .t estem u nho· á Camara da ·energia, da co-
ragem, da intriepidez com q.ue militares é ,civis se un.i•rám em t!oTJlO d.e Flo--
:riano Peixoto ... 

O SR. PLINIO !MARQ1ffls·: -:-- Exemplo que permanece vivo na RepubUca. 
O SR . SrM:ÕEls LOPES: - ... ol:>rigah<lo os rebeldes a abater as armais, 

deante da esq·uadra lega,1, :Bragil materialmente, é verda;de, mas .que era forte 
,ponque com Jeronymo Gonçill.ves estava a a lma do fBrasH (muilto bem), reipel-
lindo ' a desoJ'dem, a anurichia; que 1prctendià derrutar o Goverino e as insti-
tuições. \ 

IPots bem, 1Sr. Presidente; quando accrescentei o meu nome a esse voto 
de · soJ.i.dariedaide alõl 1sr. Presidoo·te. da iRepuiblica, não :foi s6 considerando o 
caso pessoal, mas, e pTilileip.Jamente, essa figura "abstracta da autorid!l!de su-. 
p<rema do nosso p·aiZ, que, neste molrnento. devemos, nós os repulbli.carios, de• 
fender com ardor, ·com .coraigem, com dedi.caçáo, pa;ra provar que a Republi-
ca ai.nda não está desmere.cida, como diz.em, e q'Ue os · ):>rasHeiros sruberã.o re-
agir com ·energia e ·patrioUsmJo1 co.ntra qualquer attentado á sua' integrida-
de. ('Mmto bermj; (m(liiito berm.) 

O Sr. Adolpho Bergamini (para encaminhar a vo~ação): - S:r. l:'re-
stdente, a população do Distlrioto Federal está debaixo da mordaça, da O•P- · 
pressão, d~ soífriinen,to e da dôr. 

o SR. ·HlDNRIQUEl 1DoDswoRTH: - Muitb bem. 
O 'SR . .ADoLPHO BEJRGAMrNr: - iNão .sub-siste a menor parcella de Iiíberda-

de, 'nem mesmo da de pensar . .A vida •se tornou 1quasi .que imposs!vel, tal a 
a-mnosplhera que a envolve; vivemos •em um verd!l!deir.o es.taido de vegetação, 
:pois, quer o co.fnmerdo, as indus·kias, a.s ip·rofis·sõ,es liberaies, \Q\s ·operar!os, o 
caplta·l, o traJbalho, a familia, estifo cada vez mais ·p1'emidos, em um ambien-
te inespi,ravel e asphyxiante. 
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O ISR . .A(NTONIO !CARL.OS: - IE' natural, deante das reV'oltw:<. 
O \SR. iH)i;JNruQUEJ DooorwoRTIH: ,....- E"' aniterio·rm~rte 13. .11ervol1ta;? 

- O ·SR. AooLPHO BERGAMINr: - As maismor:ra s policiaes estãlQJ cheJas de 
chefes de numerosas famHlas. , 

IO 1SR. AN'.OCINIO .~: - Não apolado. V." Ex . es tá es·pallhando 'boaito: 
. O ISR. A!DoLPHO [BERGAMINI: - Os orgãos de publictdade estão al.gemados; 
d!uas '.ilQ!has impoii'tamtes desta Cap1tal, a Rua e o Oorrefo da Maiihã, .:flo:r4 
J)rohfüidos de <Cir:cu!air .. .. 

IO SR. AN'.!PNIO 1CARi:,os: - 1Con8&quenc1a do estado de s1Uo . ·.· 
O !SR. AooLPHO iBERGAM!Nr: - . . . foato .que levou a ~entenaires ·de faml· 

Has a tristeza, a angu·stia, 'ª mis'erla. 
O SR. AzEívooo LIMA: ,.-- E aité >0 luto. 
o. •SR . ADOLPHO lBERGAMINI: - !São d'!a;otos; IS'!". ·Bresidente .. . 
O ,SR. AN'.LjoNIO ICARLQ1' : - Que deipe.ndem de prrio\va. 
O S'R ADoLPHO BERdAMINr-: - . . . .que ·imdependem de prova, tão noto-

riGs são. Os jotrmies citaidos, po:r exemipio, todos ttiós saibemos· ique estã101 ·fe-
chaxfos ·e iq·u:e ·as !famHías dos s·eus oiperairios, centena>res que sãlo, foll"<llm prl-
vaidas repentinament e dos meios de pa:->0yer a sua subsis.temc!a e crnrtem ·ne-
cessidaues as, mais p>rementes. . 

!O 1StR. AN'.ljC>Nro ICARi.os: - .A!hi ié que <:ma .n:ecessairla a pr.CJfV'a. . r ' 

O iSR. iHENRIQUE 'DOIDS'WORTH: - Ha .professoires preso·s, 0q'l1e não reoelbem 
ve'ncitm€1Ilitos, e C'lljàs . famHias . e·stãJoi pas·sando p1rf.vaç!}es. 

Desejrur·ia, · 1PO!l' exempJ.o; iq'lle tosse ·expJi,oado a;qui o ca130 do professor 
José 01ttcioa. '.'> 

IO IS•R. iA;N'.'10Nro 10.ARLO~: - Não sei si iha iprot~ssldres ;p;resoS', mas o q'ue 
aúlfJ.rmo 'é iqu~ o proitessol!' revoltoso deve ser pl'~so. 

o 1S'R . ADoLPHO BERGAMINI: - Esse fia,oto é e lo·qu:ente, •Sir . . :Pres<iden te, pa. 
ra 1Uustrar o mieu a1ss:erto; hasta esse a que allude o meu pr ezado- col'lega, 
à1stinoto amigo, 1131r. ·Hienriiqrue DodswiO.rtJh, o ~aso P,o p'!"Oifessor José Oitidca . 

o SR . [HENRIQUE ' DODS'WORTH: - . !Preso coqld outros. E não. ha e;xplil,?á,-
!)ão !Para essais .p!risões. 

O ISR'. ADl'>LPHo BERGAMLNr: - Antes do decreto>. de estado· d e. sitio; no dia 
S de julih>0, t:ol p;reso ·e >reco.Jhido á Casa de iOõlrrecção, tncommunicave.J, e~ 
Hlust:re e:duJciado!r, :co.rut>ra iq'Uem não havia 'llima susipeita, procedente ou 'iin-
proicedente. O seu deHc.to era avenais o de 1hav.er escrip.to, antes da revolução,. 
·nas columnas do Ootrr.eio da Ma;n,hã, artigos co,nfo.rme·s a do'Utrina •que S. Ex •. 
espósa. , 

· O iSR. ANTONro CARLos: - IID' inverosJmil! .Não é possível que e.Jle es•te.ia 
preso s(i por isso. 

IO :SR . ADoLPHo BmaAMINr: - Ta;nto. é verosifui! que é rigorosam·ente ceI'.-
to; e tanto é possirvel que, em inqueriti0. n enJhum., 1Se teve O menor eleme'h-
to de prova 1cont.ra esse c idadão illustre. Admittamos, porém, Q ·G.ov:erno ti-
v.ess.e motivos, que ainlla não expendeu, paira suspe1tar do professor .josé ói-
itllicica., · · 

O -SR Lurn IS.ILmRA: - !Ninguem •está p•reso, sem, ou:1pa. 'N·G hotel.. o.nde 
estou ·hosp·edado, após .o mo.vJmento aibafaid·o neste·s ultimas dias, Jloram n·re-
sGs um hospede e O >prO[Jrio dono do hotel. IN\Q dia Seguinte, ambos fo~am 
immediatamente .pos.to.s em libei'd!aide, poT se ;ter v;erifitcado q'lle <nãio havl.ã 
motivo para a prlsão. 
- :O 1SR. AnoLPHO lBEJRGÀMtNr : - O p~õil'.esso:r Oirtioica fo.i recolihido e se 

m•antém tPTeso Jnoommu:ruieaivel; 'PTimeiro, esteve na IOaJSa de C'Qrre·cçifo, e hoje 
está •na i:rrhospita penedia da i!lha Raza. 1Tmruginemos rtodas ' as 1suspeitas con-
tra esS>e eidaidão,, .contra esse · v8'rão i!luistre 1que :tem exercidG com a maior 
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oon:ooçfüõ e crnnipetencia a .sua ructiVlidaJde,, leccdónando a gerações de ei;t·u-
dantes, aos nossos filiho·s, aos nossos ir.mãois, aos !homens do futuro, no tra-
dicional Cóli!egio Pedll'o II. 

o SR. HENRIQUE DOJYSWORTH: - E' um dJQ·S mais dis:tinctos professares 
do Collegio lPedTo II. 

'O SR. A!DoLPHO BElRG~MrNr: - Aoceitemos tod.as as pl!'esumpções que qul-
zerem contra elle, qtte não se enti'hia, 1qiue não· se amolda, que não se corrom-
pe, ique ninguem jamais ve.r<á frqnticu:rrvo. Que teem, porém, com -as pI:issi-
veis ou imagtnarias faltas fpraücadas por 1esse homem as o-ito ori•aturinhas 
inno:centes, oiito il'ilihos al'!~m da es,posa querlda, que ficaram privados, imme-
dJiatamente, da '.];Jer.cie!Pção dos vencimentos do respectivo cheil'e, dos meios ma-
ter1'aes e impresc1111d.l<vei-s !â. smlbsistencia? 

:A essas crioancin!has,. tenTas e .gentis, o Govel'nó ·não se satisfez <le sup-
.p rimi!r os 1caminhos e assi-stenc·ia de um pa;e extremosíssimo, mais quiz impor-
1hes; aléfu .disso, ais maiores privações, as mai.s ·cruciantes agruras, sacrifí-
cios àe tod1a ordem. IE mai•s: .uma lista •que amLgos fizeram clo;rxer pelo· pro-
pr·io estaibefoo'imento de ensino mão fpôud:e circu.lar .porque o GqiVe·rno man-
dou ameaçar os pll'Ó·motiõres dessa aicção- no-bilissim•a ! 

Mister se fazia !Pôi' bem em relevo que o escopo do Governo, do iPresJ.-
den;te da {RepubUca, lque a cada instante Ciham,am de gegneroso, de magnani-
mo, de liberal. .. 

O SR. AzElV'EJQo LTMA: - Livre-nos- Deus ·dessa Hlhe·ralidade! 
O Sf!. ADoLPHO 'BÉRGAMINr: --::- . . . eira que es.sas •CTeaturas succumbissem 

pela miseria. e pela ;fome! 
IComo este f.aioto poderia, si •qni.izes1se tomar por mais tempo a aittençâo 

da C'anna~·a, desfiar um 'rosario numeroso de ·auitr-os, trazer d•eze!Ilas sinoo 
centenas iq,Ue são do meu co;p.hecimento ao ·conh1edme nto da Ca,mara. 'Este, 
entretanto, poa:- si b'll1sta !Pllll'a bem 1symbolisi'llJr o soil'frimento que lavra na 
alma da :população do- Disitricto ;]!Íedel'al, mo ·seio da il'amilia hrasileira~ Ás'Sim 
como um .homem só a·ep.r.esentou o grito da pop•ulação- .estrangulada no co- . 
rniclo organizado ·pela policia par.a espalderfaiz os cidaidãos inermes1; a~slfo 
como aJque1Ie 1.po:otesio de Ho-raoio d·e F.reitas lbein ;r81.presenta 'k. alma ;po,pu.-
13JI', vibra.nte e a lrta:neira, o s:oififrifuento que curte~ os. ~nf.elizes' !l'Hhinhos. e · 
a es·posa de José Oitidca, enc€!1'.'1ra, nesta ·hera, 7toda a . desgraça que acabru-
nha ·a fam.tli'a cario oa. 

O .Sn. liENnIQUB 1DO•PSWORTH: - E .corno este caso existem muitos outro!t, 
que .podem ser citados ·e vroivaj'l;os .perante a c ramaira. 

O S'~ AIDorA>Ho BEJRGAMINr: - !Solidar~o 1com o sü!Dfrimento do povo da 
·minha terra, não posso apoiar ·a moção em debart:e, a .qual mais :não_ repre-
senta si.nã,o o d esejo ·de turiil'era r quem se encontra no poder. Rerpillo es·sa 
moção ~auàatoLl"ia, que nfüõ tTadu.z o se;ntio: da população braJS.iJ.edra, que !fre-
m fJ .nesote i•nstante, e se p onto•rce em ·desespero; dessa .população 1ql\le,_ sein 
conhecer progr·amma, s·em conlhecer in'div:id·uos1, sem conhecer personalida-
des, deseja, como· o ·aJSpihyxiá<io anceia 1p16cr um po1u!co de ar, .que se 'll,ibatam 
os despotas, que a revo.Jução tri·ump:he .poJ'.'ique a encara :como a reaicção oori-
tra. a ipre,potencia, contra ·a tyrannia que nos inf.elicJ:ta. 

rO 1povo q•Ue'J:'. liberdade! (M1Vito bem; muito bem.) 

O Sr. Luiz SHvei.ra (pwra end(J{Yninh<J,r (], vo·t<J,ç<Íio)_: - · S.r. Presidente, lfalo 
em nome de Alagoas, e·m nome do seu governo, .em nome da bancada .alagoa-
na, em nome do meu ,partido·, em nome das tradições· Ji:beraes e demo:crattca s 
da terra dos ma11ecihaes da Rep·uJbUca, dima mel1ho·r~ faL(}. em nome do .Es-
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tado de Alagoas. Damos, todos,. nessa soUdàiriedade ao requerimento do nobir.e 
·"-ieader da maioria, acompan·hamdo a moção de ap1oio ao ·Sir. Presidente da 

R j ublitca. 
'Firme e r ·esoluta, a;queJJa p.eiquenina, m,as heroi-ca unidade da Rep'llib1ic~ 

...iy~ está vi1gilante_ e sincera ao •la<l:o do eminente <ST. Ar~hrur ~ernardes, f~
mti, [Ja:ra a victoria ou para ·a de1ril"·ota, ;pD'rq·ue .Alagoas nao ifu:gJu nunca, nao 
foge e nãió fugká nu!I1ca aos :seus com'PrOrni'SS_?s de hon,ra. 

Atraiv·e·ssanio:s, ,Hr. ·Presi·dente, 1uma 1hora traigk1a e d.ifif1ci:lirr:na, ê verda-
dr;i, mas não vacilla;mos, não discutimos, ITTâo 'Pomos eril d•uvida o· nosso aipoio 
á Repu'blica, instit'lliçifo que r "piresenta os anc·eios d10 nosso 1povo, que rr~ 

pI'esenta ·ais coIJJquistas de um secUJlo, ;porq·ue desde os primordios de nossa 
nalcionalida;de, o lBrasH s~ vem wtendo ~·ela · 1fil\e.r'dooe, pel~ direito e pela 
juiitiça., Nesta hora, cheia de aipprehensoes paTa a Repub~~ca; nesta hora 
ohcia de appr.ehensõés ·para a Patria; devemos .es~a 1 todos nós,· bra.sileiros e re· 
publicaorus, unidos, em um .pensam·ento .commu ., em um sentimento com-
m •um, "ªº ~aido do ipreclar.o Oheife da Nação, pa;r a defesa da o·rdem e das 
dnstituições Tep-uibHcanas . . IDeveri-a;mos dei:l~ar de parte <Ls 1com1Petiç-ões de 
o·rdem p·esso•al, a;s It.1Jtas da p'Õ1itLcf1: ;r.egion3JJ, :pa;ra termos üs olihos fitos na 
grandeza desta patria, deste Brasil uni·do e d'orte,. icj_ue é o m;gulho de todos 
nô:s, íbras:!.Jeiros e r<>publicamo~. .011 o1'hos fi.tJos nesse passado honrosdssimo, 
conquii;1tado aitra;véll de luras memo,raveis, atravlés de mu-itos ·sof.frime.p.tos, mas 
e:m .que temos sempil"e ascendido paira as g•ainde~ oonqudstas sod?-es e hu-
man•as. Nesta !hora de graves apprehensõ.es para o paiz, em que assistimos, 
entrisrt;ooidos, a ex;plosão de mais ,um atteritado á ordem,, 01code-me á ilem-
hranç-a :faizer um ·co,nfronto IP'ara deHe fazer resaltar o contraste . . Quer~ re-
ferir-me, \Sr. ::Presidente, á palavra mages,tosa,. magnifica e mag,nificente do 
mobre lea'd,er , da maioria, mestre e comJPfll1liheiro de to.dõs nóis·; m ·estre JJelo 
saibe~ e pela intemgencia e com[Janlheiro pela extraocrdinaria bonda;de, pela 
fidalguia, p·ei!a gentileza ... 

O /SR. J.osN' BONIFAOIO: - Mu~to agradeço a V. Ex., em nome do Leader 
da maioria, que nâ;o está presente. · / -

o. SR. Lurz •SILVEIRA: - •• ,e á pàlavra causticante, a palav.ra contume-
liosa daqueHes que, aiqui, faz:em opposição ao :Sr. Presi!dente da RepubliCa, 
proclamando-se os def.enso,re's da lioberdrude do povo ibrasileiro. O oontr~te ê 
flagrante .. De um ladq, a palavra serena d·a verdade, da justiça e do direito; 
de outro ilaido a palavra .candente, apaixonada daiquelies que preten<fom -éon -
duzir o povo •para camionhos e1'raido•s, atirando-o contra a;s instituições repu-
blicana;s, contra a 1Paz, contra a ordem. · ' 

Represento, \Sr. Pre,síden1e, como dissé ·ha pouco, uma das menores 
unid?Jdes da Federaçãü, Alagoas, a terra das manguei:rais ·Colossaes, da fór· . 
micavel Paulo Alf.fonso, das praiais de areias aivJnitente:s,. s ombreadas por 
denso 1coqueiral; praias em que se 1quebra a esmer·alda liqui·da l'!e suas aguas, 
O!ra ·mansais 'ª qui,etas, ora iterrioveis é fo.rcrr..idaveis ·quando sopradas pelo ve!nto 
sucr, não lha.vendo forças capazes de ais .su:bjugar, aguais que ·bem definem o 
caracter ma,g.nifi'oo fü1 ·povo a .lag;oano - iiberal e t·rabalhador nas ihoras cal• 
mas da paz, mas, :impetuoso e varo·nil ·nas horas da •refre'ga, em def,;'sa da 
Patr.ia e dais mstituições repuhlicanas. 

Vimos, 1Sr. Presidentê; a ma.neh-a 1h!:7roic<1- po'!' que 'se portou o nosso Es-
taco, durante os ai0rnnte.cimentos desenrolados em ;5 'de Julhü> do corre'n:te 
an:no. Mas não só Alagôas, por.que todo o Brasfil. No extl"emo norte se frlouve 
ía!Il:tlem de reaneira 1heroica, digna e digniffoante o 1Sr. .Souza C!astro, .. 

O .SR, JosÉ BoN-rFACIO: - Apoiado. · 
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o ,SR. Lurz 1Sn..V1EµRA: - ••. def.e'nçlendo a ordem e as instituiçõe~ repu-
blicanas. 

IV1mos ta;mbem, a IBaihia, organizafüio batalhões e manda:.ndo-os para 
Sergipe, em defosa da o-rdem . e '.da IegaUdaà.e. (.Mu~to· bem). E vimos tam-
bem, cheios de o•rguJ.ho, S. Pau:lo, a t eil'ra dos '°lbandJeirantes", que eng·ra'1-~ 
dece a .nnssa naict°'nalidade, pe.10 seu PrO•g.rieJ>sn, peiLo seu •trabalho·, levairitar-
se unisono, forte ao lado do seu Pr.esidente, para defende.r a Republica. E; 
vimos, ainda, "ª figura egregia de Carlos de Campos, que a Camara tão bem 
co!llhece, ·bater-·se de .caraibina em .pun.ho, me'smo mais pelas irrstituiç·ões r .e-
publicanas - ,sonho grandioso dos n ossos 01nti;iipassados - do ·que mesmo 
',pela autoridade 1que, el!le encarnava . JlJ assim, tambem, os Estados do Rio 
de Jaine'iro, de Mi!llas, do illlswirito Santo, e aJ.nfui, outros - todos , emfim 
prestigiando a •sup>rema autoridade -:da [Republica. 

Vou concluir, :sr. J"ersdcient~, attendendo_ á observação de V. Ex.; mas 
antes, 'secundando o appeHo rr.agnifico e magistral do noibte leaàer da m aio-

'.ria, r.ecordar·ei que a .hfoto<ria patenteia q'ue os athenienses, depois da a udição 
d~s tragedias de ®schyÍo, acc1amaram cheios de enthusiasmo· o norµe. sa-
,grado da sua rpatrla .. . Ao •sahirmns daqui, nesta h.ora rtragica e solemne, 
em que o Brasil, mais -uma vez, passa por dolorosa experimentação, arran-
quemos bem. do irrtim-o dos nossos peitos :u:m viva caloroso e sincero á Re'-
pub!icá (mui:to bem), - id'éa1 · sacrosanto . dos nossos m ·aiores - e que ha 
de continuar a ser - sem luta, ou com Juta - positiva rea!lidade dos nossos 
dias. (Muiio bem; muito bem. O orador é owmpri,menta,ào). 

O Sr. Azevedo Lima •(para enoamftnh<ir a vma,çãõ) -c'1 : - 'Como pa-
'- rece que vae longe o tempo ·em que a C~mara votou a primeir.'1 moção· à,a 

i>érie com que vae ma1baratando protestos de so'1idari.edade e cong.ratulaçõe's 
ao Presidente da Re·pubUca! 

A ·5 de Julbo ultimo, apenas dous mandata rios do poiVo 'dissentlarn aa 
o.plnião gera!l ; hoije, surge arníaido para o hom combate todo um ·condunto 
de r.e'presen ta<rrtes ... 

O SR. :JosÉ iBoNIFAcro: - iNão apoiado. Não é um conjunto. 
O SR. A·zEJllEIDo LJMA: - ... dJe um grande Elstaido da União, um ap:r.e-

claveJ g 'r up'o de Deputado.s que, ·em nome de · urna poUtica organizada e em 
cÓ'ndições de severa di-scfpHna partidaria, deUbera ;recusar, fina lmente, sua 
solidariefüvde aos ini'lludiveis desrr.:andos do actual Governo . Em breve. -
quoà Deu.s avertat/ - , s i outras r evo,luções se iverifücare·m, quem nos fürâ 
:i.ue ha:VBrá quorrwn para .a approvação de moções s imilaires? 

E' que a propria Camara "com eça, ainda que tarde, a r econhecer ... 
O SR. JOSÉ iBoNIFA'oI<l: - E' uma inôustica <lUe V. Ex:. faz á Gamara. 
O 'SR. AzEJVEIDo LIMA: - .. . e a af<firmar, pela voz de 'seus membrüs mais 

representativos, qu e bem acertado andãva o oppesicionista da primeira ho·ra, 
quando acoimava de tmpatriotlco .e violento, ·de -perse,guidor -e -vingativo, (não 
apoiacl'os), o Go;verno contra o qual se teem le·vaJiltado, 'nestes i11timos qua-
tro mezes, não poucas fracções do Exe.r,cito ·e da Armada, e que a Nação 
inteira, _por soos e lementos civis, averba ... 

O 'SP., Jos:ID BoNIFACio; - A Camara, em s ua quasi unanimidade,' asSé'-
vera o contrario, "' ella representa a Nação. 

o · ,SR. AZEVW>o LIMA : - .. . averfba de p1·ejudicial ao•s tnteresses nacio. 
naes e accusa, com razão, como sendo o que, nestes trinta e c-inco . a nnos de 

(*) Não !foi revisto· pe:le orador. 
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vida :republicana, mais !fundo vem aipl:inhalando as liberdades puMicas e ·IIJ.ai'1 
·radicalme;nte se obstina em -sonegair ao pci.vo os d~reitos que cons.titl,lem a 
esse'nda mesma do :regime•n; o direito de Joicomover-se, o de reunião, o de 
associação, o de v.oito re O· de e:x.ip:rimi:r, sem as penas da ~e·nsura polici~, o 
_pensamento e a opinião. 

:Sem ha;ja a agitação util e fecunda com 1qiue o !Brasil protesta ·contl'a. o 
reghnen de ar·roeho que •lhe. impõem os oonventiculo.s partidarios .. . 

O 1SR. AooLPHo BElRGA.MINI: - Ao menos .tirou 0 paiz da adynamia em que 
se estava . 

O iSR. AZEfvEI>o L~MA: - • •• a;nnunciaindo, pelas sub~evações parciaes, ó 
proposito de :reagir aos áttentados successivos contra os direit·o·s e as H'ber-
dad•e's dos .cidanãos. Os muvime1ntos · sedi.ciosos e os mo•tins de quan:tei1s, que 
tanto _malsinam os coTreliglonarips do Governo, ã forÇa de se li';,;Jrvduzirem·, 
teem ao menos a 'VÍT•tude de sacudir os nervos ã iNação inteira, revelando aos 
'bene!ftciarios da situação. dominante, .que estre'mecem de susto e se confr·an-
gem de panico, que o paiz está apto a renascer para seus gI·andes destinos, 
prornpto a despedaçar as cadeias que lhes sol!daram aos•rr:embros os poU-
ticos 1que· !fizeram do arrocho e da o.ppressão o.s instrumentos para a conquis" 
ta do poder. 

o Tegimen- de desatinos incorrigíveis, ,a que àevei:nos a quéda precipite 
do cambio, a ascenção rapida de todos os pr,eç.os das s.ulbsistencias, o des-
gosto das fanülias, -p desanimo do povo, o desassocego nacional, quem é 
po;r e·Ne resp.onsaivel? 

[Bem ,ha;ja, Sr . 'Presidente, a agitação que V·em mostrar aos dY'nastas rG-
!PU'bl.icanos que a toJerancia do PO•VO não· cheg•OU ao S·ervilismo completo, e 
bem as_si'l:n lq•ue a ·paciencia e a conformidade tradici.onaes-de nossa gente n'ã<i" 
a levaram ainda á .resignação. im.patriotica C:.os /elZahs egypcios. O . grainde 
Ruy Barbosa, em um dos ·seus mais .formosos discursos de prop"ã:ganà.a poJii· · 
tfüa, ·quando fa;zia o p-aiz vLbrar, electrizado, a<i .compasso de -sua paJi'VI'a 
m rugiC!a, descreve·u 31quelle .phenorne no interessante do estouro dâ. tboi~a. 
deixando nitida em nossa retentiva, com a eloquenda· p.ersuasiva de "sua 
grande ·facuidade .de ex:pressão, o que·· :vem a ser, .c_grn a fuga das primeiras 
reze's ~:Íspantadas, o abalar desordenaido -dos pachyderrr:es mainsos e paciá'icos. 
Livre-me Cbeus de ·applicar ao nosso caso o s.irnile do .'3audoso tribuno ba- ' 
•hiano. :Quem sabe l'á, ·poirém, si não prenuncia g.ramrdes e auspi-ckscis movi-· 
mentos políticos o gesto dos assisi:Stas ail.voroçados? 

Quem nos dissuadirá da fágueira esperança que nos trazem os pci!it!Ns 
emancipados do .Sul, que acabam agora de romper solernnernente com o pol'11er 
pessoal do P ·residente, para reatarem a solidariedade com a .causa nacional 
de q.ue estão dllsi'rmanwdtos pa.i•a a sustentação do anbitrrto presidenoial os 
que preferem divor.ciar -se' .da opintãio publica, sob o vago pretexto de col1a-
borarern n a conserwação da o·rdem. 

Cornprehenderam esse-s; k~ ca!bo, que o Br~siJ anceia por um<J phase de 
vida republ~cana em que se re'speitam as liperdaides pu:bJ.LcaS' e se abram, de 
IPaJr ef!P. pan: as po.r·tas das basti.J1hias onrd.e ,C:arpern as ag;ru.ras da vingamça 
e do -odio Incontido os desa!ffectos do governo. 

O ·SR. AooLPHo HEJRGAMINI: - 'A!pofado. Multo bem. 
O 1SR. AzElvEIDo LIMA: - CompreheT-H'Leram elles, como jê. havia eu com-

prehendido ,pe'J:.f.eitamen.te, que, não é possivel restwbelecer <t. ordem e a calma 
naci.onaes, perseyerando o gov·erno na p;ratica c?.e •actos " atl:entados <0"ntra • 
.Jiiberdade; cürnprebemieram elles, corno já .haviam comprel~emdido, nós, no 
Districto Federal, que oii desa.certos, os desmandos düs actos de :ie13potismv, 
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são justamente os facto·res que mais teem contribuído paa-a que se sen:!lie ~ 
s:ilsania da familia n.acillonal e se a1'astre o_ odio entre irmãos. 

Não será. talvez, Sr . Pire·side'nte, o levante do couraçado .S. Paúio, uma 
simples demonstração de classe, mas a ·exJPressão do~ verdadei-ros sentimento,l' 
nacionaes que já n ão sup.portam, .que já .não qufil'ém sup.portar este regímen 
maichia VEY11co de perseguição per:rr..anen tes. 

A minha v60, .do alto desta t ribuna, de onde nem semprn lhe' é assegu-
rada a ,Jiberdade, t i;:m-se ·afadigado em proclamaT que o Go:verno do Sr. .A;r-
thur Bernarcl.es ha de ·ser até· a . s ua .ultimà J:lora atormentado pelas sedições 
militares e p elas con·vulsões populares, desde que S·e n ã o compenetre o de-
te'ntor do poder de q u e ·Só Lhe será po.ssivel restabelecr a .tranquilidade <) a 
pacz mercê de actos de maginai:iimidade, •0l!lJIT..éncia e toileranqia. 

O 1SR. .ADoLJPHiO BERGAMINI: - Atê .Poir poiitica, d1i. 11hie cumpria ter 
adoptado o alvitre da indul.gencia. 

O :SR. AZEVEDO ·Lil'M.A.: - Não tem o direito de· .querer ap.pe!lar ipara o 
sentimento pa~riotico da .Nação, ne'm de llle invocar a .so.Ji.darieidaxie, quem é 
!facto.r uni.co das .perturbações. nacionaes . Ceda o Sr. Bernardes 0 logar a 
outro mais fütbio, abandone o posto do· iGattete, onde não tem sabido c_on-
duzir-.se com discreção e haibilidade, deserte do •lagar qué a Nação em má 
hora lhe co·nfiou, e v·e·remos o Paiz orientado por seus prosperas destinos, 
inco·rporado ás nações. cultas que reverenciam o direito e honra.m a justiça . ., 

0)3R . OmS!ARio DEI MiELL.O : - V. tE.x . . quer estaibelecer um precedente que 
não ac·ho aconselhav·el, por ser contrario aos inter.e·sses da Nação·. 

O ISR. ARTHUR CAEJT~o : - , Em nome do·s interesses da Nação é que pre-
cisaimos de .paz. 

o SR. AzElVEDO LI.MA: - Não dizia, ha pouco, toda a;:- verdade o leader 
da 'maioria · ao a nnÚnciar, emphaUcamente, aos seu§ _ corr eligfonarios que· o 
P.residente da !Republica sená para o todo sempre soiidario com os actos dos 
governadores estad'uaes .. : ' 

O SR . .ADol<P.ao BERG-AMINI; - :No Amazo·nas, eille acceitou a depos[ção 
que' as ciircumstanc.ias impureram. 

O ISR. Az.DlVElDo LIMA: -,.. . ... e que cairlâ oom elies, ou com elles vencerá. 
E' desgraçaàamente verdade, ·Sr. Presidente, que o supremo detentor do 

po.Q.e'r está resolvido a aifundar o paiz na desordem geral, palmilhando, em 
compa:nhia de seus >pa rtidairios, a estrada cheia de pedregulhos e acciden-
ta;da, que leva á fallencia inevi'taive l da Republica.. Escorando,-se nos go.-
vernadores desavisados e equilibrando.-se, a poder de baionetas e cainhões, no 
throno vacillante do Cattete, pr'etende de facto, o occupante da preside·ncia ven-
cer o quatrieninio go:\nerniamental, sem legar ao paiz a;s ob,rais de construcção 
ec.onomica e financeira que a salvação publica r·eclama. 

M·as não é .. m·enos certo, taro.bem, que a inda ha pouco, apezar de , bia-
sonar capacidade para se oppôr <ás. reivindicações popu lares, ·teve eJle de-
aeceitar como facto -consumado a deposição do Go~ernador do Amazonas, co·m 
que os revo•Iucionario& àessa unidade da Federação contribuitam para 0 sa-
neaimento po<litico do paiz . · 

Outrais d!ep:osições, realizadas p·eía a;cção dir·ecta~ ser ã o f·atalmente homo" 
Jogadais pelos pode.res ·constituídos-. Contra a· soberania po•pular não ha eppõr 
o ,cap;rioho do·s tyra:nnos, •Quem quler que persistl:L no erro· c bro:ríico d~ 
apo.iar as aiutoridades estaduaes, desde .que violem ' a Oonstituição e 1concul-
quem os direitos dvi'~ e poHticos, avoca a si a responsabilidade de promover 
a obra ingloria da revolução social . Nem ao Presidente da Re1publica assiste 
o direito de .conservar-se impaissivel em face dos desattnos que se perpe-
tram sob sua p.rotecção, nem a s ua p;ropria soirte sel'á compatível cDTD as 
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prati.cas que áberram de todo•s os princap10s re!JU!blicanós e contra as quaes 
·j 'á se faz sentir o 'Vibrante pro·testo dos brasileiros que não collocarairn acima 
da causa .pwbUca a ancia de cotejar o poder. 

, 1S!irva de beneiQi;qa advie7t€1Il•Ciia iaoa ifflSPO!IlJ~a'VJe,ifl ipe!,ai manute'nçãe P,.a 
olrl'Lem publica a de<Hagra.çã.o periodka de suble~õ'es militares. Não as 
aJpp.Jaude, \Sr. Presidente, uma vez quedesconheç.o qua;es são ns sentünentos 
exactos que as ims'pkam, ,nem posso prever até o.nde conduzirão. o ·paW;, 
que o .pro·cedi'lr.Jento i'l'l'efleotid·o do Govoono ·conserva em es1tadio de h1trran· 
qutllidade pe1rmanente. Mas nego, sem ITT.esitação, termi.nante e categorica-
m ceinte, o meu voto lá ··/rnação de solidariedade a um P.residente da -Republica, 
acerca do ·qual estou p·ersuadido que vae, pro•pe1Iindo o paiz .para o des· 
pen'hadeiro da mais per-igosa anarCihia politcia, economica e adrr..jnistrativa. 
(Mui'to bem; muito bem). 

O Sr. Cesario de Mello (*) (para enca;mmhiar a vo•taçáo): - iSr. Presi· 
de!).te, signatario da moi;ão, faço minhas as palaVI"as do illustre Deputa:do Sr. 
ÇHlberto Ama\io, apenas additando á patriotica allocução de S. Ex. o seguinte: 

ISi o momeinto é de incertezas; con.forme asseverairn os adver·Sarios do 
Governo, el\.l cerrarei !fileiras em torno das autorrida:des ·Const.ituidas, -- e ter-
mino dizell1do: A.miicus certws, .in ré incerta C'ernitur", (M',uita bem) . 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos ·o seguinte requerimento do 
Sr. Antonio Car,Jos e muito.s outro's Srs. De·putaidos: -

"A CamaTa d-os ;De.putados, .deante do no•Vo e odioso levante err:· uma 
unidade da nossa he.rok·a Mlarinha de' Guerra, a:-eáif.firma a sua inquebrantavel 
so.Jidruriedade ao e:ffiine·nte :C:h[eife dà Nação, intrepido depo·si•tario e sym-
boJ.o da. ordem legal, applaude ~om enthusiasmo a nobre fidelidade das bra.-. 
vas forças de mar e terra que se mantem na defesa da Constituição e das 
leis e manifesta a sua indig.nação .pa;tr.iotica oo-ntra ·os aüfores, os· prom·Q· 
tnres e -os incitado•res dessas periodicas· e funestas explosões de indisciplina." · 

A·chÉ1'·s·e sobre a mesa o seguinte 

REQUEJRI'MEJNTO· 

Requeremos q·ue seja v,otaJda a moção pelo methodo nomfa1al. 
Sala das sessõe·s, ·4 de .No·vembro de 1924. - A.dolpho Bell'gamini. .1.ze-

veao liiima. - B<LpÚsta LUza:riio. - W. Escobar. 
'Po-sto a votos é rege·itado o refürido requerimento de vota1;~.o nom!naiJ . 

O Sr. Adolpho Bergamíni <(pela ordem)° re'que·r a verificação da votacão. 
:i;>rocedendo-se a, verJ!l'icação de votaçãJo, •rnconhece·se terem votado a · 

fa'Vor 16 Srs. Deputados e contra, 114, total -130. 

O Sr.· Presidente: ....,. O requerimento de votação nominal fo; reje'ita<lo. 
Vou su:bmetter a votos o ["eq\1erimento do .Sr. Anto·nio Carlos e 'inulto! 

çutros ,Srs. D eputados . 
Em ·seguida é approvado º' re~erido requerimento do Sr. Antonio CaJrlos 

e muitos ou'tros Srs. Deputados. 

,0 Sr. Henrique Dodswol'th (pela ordem) envia á Mesa a segulnFe 

(*) Não !foi revisto pelo oraÇ!or. 
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Dl!lCLARAÇÃo DE VOTO ' 

Declaramo& ter votado contra a moção que hypotheca solidaried:ade po-
Mica ao Sr1• Presidente da Rlepublica e que .hoje foi submettida á co::isidr>rii-

.ção da Camaira. 
:Sala das ·sessões, 4 de Novembro de 19'24'. - Heii:riq·ue Daàsworth'. -

Wenceslau Escoibar. - Ba.ptista Lnzardo. - .Azevedc; L ima.-. -- Àdolptw BÚ-
gMn~n~. - -4irth{ir Caéta.no. - Pl11Mo Casado. 

SiESSÃiO CDE 6 DE NOViEMBRO 

O Sr. Adolpho Ber,gaminf (*) (para 1tma expl~caçãrr pessoal·): - ·Ouço, 
frequentemente , Sr. Presi'dente", 1os' li-Obres lJeputados, .que f-azem pa,rte 9a 
maioria, asseverarem que O' illustre Presidente da, Republka· -se tern c011-
duzido, nos reomen·to:s amgu-stiosos por q:ue. passa a nossa Patria q1ú."r ida, 
dentro dos mais rigorosos príndpios da lei, da Gons-tituiçãO e da ger:._erosidi..C'.e. 
Atê este absurdo, S·r . Preside·nte, jà se >ha sustentado aqui, quando. os fáctos 
desmentem, _por complet'o, taes a1lfirmaç õ~·s, pois que. :basta · pprpas~ar o· 
ol1har peias .masm-0rra s d.a poUcia para se ter a certeza wbsoJwta da inslnce-
ridade com que essas a.ffi.rmações se fazem -nesta Casa. 

As escolas, os e-stabelecitnentos de ensino, as casas de familia, o com-
mercio, as prorfissões liberaes, 'nenhum recanto· da activié!ade hun.:ana tem 
sido respeitado. Ha corr.o que uma plrobia contra os professores, numerosos 
que são <11q:uelles que te·em sido privados de sua Hberdade, recolhidos a car-
éeres communs de mistura com réos d e crimes que, -em face da Constituição, 
não poderiam ficar em p1romiscuidade core. os detidos políticos. 

O SR. AzIDlIDO LIMA: - Note bem V. Ex.: quàndo o Governo procura 
assoa-lhar que os movime:p.tos sedkio,sos no B1:1asil teem iniciativa apenas dos 
homens d·esclassificados, sã-0 jus.tamente· os intellectuaes brasileiros que estão 
sMf-rendo as vin.gwnças do Governo - membros de todas as ·congregações 
de varias escolas superiore's, institutos de eP:sino s-ecunÇl.ario, e-stão ou estive-
ram JJresos por o.rde-m do GoiVermo. 

O SR. ADoLPHO · BElRGAMrwr: - P.o·r todas as fórmas se procura esg1:itar a 
paciencia 1:1aciona1, neste mo·rr.ento. Poderia co.mo vou fazer, iJ!ustrar a affir-
mação ,que acaibo de en>Jnciar, communioando á Camara íl.Ue o notaveJ pro-
:fessor .da IEJscoJ.a Pol-y.technica, .Ferdina.nào Laboriau ... 

O SR. HENRIQUE DoDSWORTH: --"- Tambem está presp o professor Maria 
Paula de Britto. 

O SR. AzEVEDo LIMA: - Sei bem po,rque ·está preso o pro·fessor Labo-
riau. Não· é porque elle se tivesse envolvido em sedições; mas· por ter escripto 
um memoravel trabalho contra aquelle celebre decreto, que. o Governo exig.' •1 
que a Camar<t vota-sse', relativamen"te â vá.lo-ri·zação ou eXJJJoração de ~inas 
de ferro brasiieiras. Foi sómente por isso . 

O SR. AD0LPH01 !BERGAMlNI: - .. .-além de so.ffn;r ó cerceatnento de sua 
liberdade, . foi victl.ma d« •1m·a · suspensão illegaJ '5 injusta . .. . · 

O SR. _. 1BENT0 DE MmANiDA: -· Não queira _V. ·Ex.. ligar sciencla com e·ssaa 
mashor cas. 

O SR. Az.ElV'EDo LrMA : - Não somos nóB; é o Governo . 

· (*) Não fa.i ,revisto pelo orador. 
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·O !SR. AII>oLPHo BERGAMINI: :---- .. . partida ão Sr. Ministro da Justiça e 
Negocios Jnterlo.res. ·· 

I!legal e in~usta é a pena appJi.caqa. pelo · titular da Jll!stiça;, e, quem o 
diz ê o 'dispositiv-0 legal que vou lêr á Oamara, para ·que Se ·não supponha 
que é com argiumentação .capciosa que o mod:e'sto representante do Districto 
F1e00ral pretende defender os direitos de U'lr.· educado·r sem ampat'.O na lei, sem 
a mparo no direito. 

O !SR. AZEVEIDO LI;:r.i:A: - Verdarlefro sa:bio, de uma perspicacia scientifica 
",extra.ordinaria que, aos vinte e quatro annos conquistava a cfüie'ira d., pro-
fessor de lito·logLa, ·com brilho que encantou toda a congregação. 

O SR. HENRIQUE· DoDBWoRTH: - Aliás não estão presos sómente profas· 
oores da lillscola Po.Jytechnica, sinão tambem funccionarios e aluminos desss 
estalbelecimentc, de ,ensino , 

o SR. ADoLPRO BElRGAMINI: - Da Polytoohnica, da Faculdade de Me" 
dicina e de quas! todo ·sos estabel1ecdmento.s de ensino. 

Dizia eú; 1sr. Presidente, que a penalidade imposta a o :iii'ofessor Ferdi· 
nando Laboriau contravem dil3posições expressas de lei' . Assim 'é que ·a lei 
applicavel á hypotbe.se ê o decreto n . 11 . .5-3 0, de 1915', nos artigós segl1..tntei>: 

Ar.t. ' 1·60 . Os profesosres, livres docentes e auxiliares .ã;o ensino '·fi· 
c~rão ·-sujeitoil d.s penailidades constituídas pela simples advertemcia, 
sus·pensão e perda do exercício do car:.go <(art. 12·4 do ·citado decreto). 

Art. 1.61. Incorrerão em culpa e ficarão suóeito.s áquellas pe-n::i-
lidades os · me-rrbros do magisterio: 

a) que não a.presentarem os seus prog,rammas em tempo op-
por.tuno; 

b) 'CJ.Ue .faltarem ás .sessões da Congregação sem motivo justi-
ficado ; 

·e) que .deixarem de comparecer, para desempenho de ' seus de· 
v e.res, por espaço de . oito dias, sem justifi'cação ; 

à) ·que faltarem com o respelto r ao <Jhrector, ás den:ais autori-
dades de. ensin o, aos seus collegas e á propria dignidade do corpo flo-
cente'; · · 

e) que abandonarem suas funcções por mais de ·seis mezes, çiu 
se a fastarem dellas durante quatro annos consecutivos para exet -
cerem outros cargos extran,hos ao mag!ster10, excepto os de e]ei· 
ção popular . 

' Parag,raipho uniico . Os doce•ntes qUJe incor.reram nas ·Culpas defi· 
.nidas a, b e e, ficarão .sujeitos, além de descontos. ,em follhas de pa~ 
gamento, á aidvertencia app.Jicada ;peJ.o dilrector; . os que inoorrerem 
na le ttra "!D" soffrerão a pena de suspensão, de otto 9. 3o dias, im-
posta pela Congr~gação, o que seriá r econ1hecido e declarado pelo 
'Conselho .Superior .de E 'ns ino (art. 12.5 alíneas e paragraph9 unico do 
cita.do de-ereto) . 

Art. 162 . Perderá um .. t e-r90 dos venchr..entos, durante o .Pi:i-
.meiro trimestre do anno immediato, o professô1· que , em exercício do 
carg o, não 1e_ccio·~fü· pelo. me'nos duas te r ç-qs partes do programrna 
do curso por elle dirigid,o. 
-..., Parag.rapno unico . A J}e1na será imposta pelo d.1Jrector, cabendo 
ao docente recurso, ·no pra:7.o ~e 10 dias, ·sem effeito suspensivo, para 
o Conselho Superior do Ensino .(art . 12·& e paragra}fho u nico do 
cita.do de'creto) . · l 

o i3R. ·F'nANcraco PEJIXOTG: o director não póde mandar prender; quem 
tem essa faculdade é o GGverno . 

"·-·· 
• 1 ' 
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O 1SR . .Af>oLPH'o iBERG&MINI: - Art. 163: 

"" D~s penas que forem applicadas peJ.O' director o a-00t1s t~,râ 

recuns.o para .·o Conselho Superior de Ensino (atr. 127, do d~o , 
decreto), -... __ 

LBasta a simples leitura do texto 'legal · appllcruveJ â hYPothese para se 
pôr de mamifesto 1que a!'b11'rario·, iHegal e injrusto foi o acto do· Sr . M!inis-
tro da Justiça. 

O 1SR. NICA.NoR .NASOIMENTO: - V. !Ex. pe.rmttta um aparte; não co-
nheço a ·questão, mas .p.osso affirmair a V. JDx. que o Sr. Ministro da Justi-
ça, emerito jurista q ue é, e V. Ex. o sa;be, não praticaria um acto tão 
grosseiro de 'V~olaçiio de ~ei; de modo .que vou iinfo.rmar a ;respeito e tra- , 
rei a V. Ex . completas exp.Ji.cações sóbre o assumpto. 

0 SR . '.ADOI<!'Ho BERGAMINI: ·- Desejaria que a m.formãÇão, que prometti> 
meu prezado collega de bancada, Sr. :Nicanol.· Nascimento, não ficasse :fa-
:rendo companhia a outra tambem promettida por S. ·E x ., com relação 14. 
prisão 'do Inte ndente Mia.rio J ulio dos <Samtos. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - V. !Ex. ·Sabê qu e, por fC,Cio superveni-
ente, já elle foi preso. Deve estar, .portanto, in:f-Ormado. 

O ISR. ADOLPHo BElRClAMINr : - .Não se1 . Não ho uve facto· su perveniente; 
r.ouve apenas, o .que rha .sempre, a vcm.tade discriclo.naria dv Governo·, qúe 
não respeita a liberdade . de ninguem nem os diretios d:e quem quer que 
seja. .. · · 

O SR. AZEVEDO 1LIMA: Nem se mascara 'com o texto da lei . 
o ISR. FRANCISCO PEIXOTO·: - Dentro do estado de sitio· ... 
O SR . .&noI.PHo BElRClA;Mim: - ... de'sde que se trata de adver:sario, de 

inlreigo seu ou de pe·SSoa co.ntra quem qualquer a ulico do Governo lhe preste 
info.rmação tendenciosa. 

O 1SR. AzEJVEIDO LIMA: - O mo.ti.vo da prisão do Sr. Ferdi.nando Laboriau 
'é este: a pós a sapcção do decreto . . . 

O SR. RAUL DE FARIA: - o motivo foi o te r um arsena l de dy;nâmRe's em 
sua residencia. 

O SR. A:;1E!VEDo LI.MA: - ... a que m e referr, esse pl"Messor es·creveu uma 
série de artigos, que desgostaram ao '.Govel'no. · 

O SR : NICANOR .NAsCUMEJNTo: - E' melho•r silenciarmos, por momento, 
e tra·zermos, o que farei, as provas amanQ:iã. 

O ·SR. AnoLPHo Bl'lRGA.MINI: - ;Sr . Preslde.n te, e noon trasse-se o -que fo sse 
em casa .do Sr. Ferdinando Laboriau, o que não se justificaria ê <qUe o 

. Ministro da Justiça, annullando a a utoridade do director d'.Lquelle estabele:::i-
mento de ensino, tivesse applicado uma penalidade. a um membro do c1Jrpo do-
cente da ·Escola Po.lyteclhnlca., po.r . simples aviso; que não tem assento em lei. 

0 SR. RAUL Dlll FARIA: - Estamos em estado de s itio. 
O SR . ADor.PHo [BERGAMINI: - Sr. Presidente, falam -m e, a cada i·nstante, 

em estado d e .sitio. 
o SR . FRANmsco PEIXüTO: - E' natural. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINr: - Pediria a essss papas da jurisp~'llldencia 

nacioJJa! que viessem ensinar-me v :crue é estado de s itio . 
!Não tenho a :noção que os me us coilegas teem d•>. S>.;;a instituto constitu-

cional. 
·o SR. BERNAIIDEJS SOBRINHO : - V. Ex. tem no.;ã.o, m11.s quer· aipplicar a 

leigislação qroinairia JJa vigenci·a do estado de sl~io. 

O SR. ADOIJPHO BlmGAMlNI: - O estado de sitiG i;ã.o . anna o Presidente 
da (Repu.b:Uca d:a !faculdade de ce!'cear a liber.1s.de de quem quer que seja. 

O 1SR. F1RAN<:rrsco IPEn:xoTO: - Como não? 
O ISR. AooIJPHO BE!IWAMINI: - . . . r eduzir o seu patrimonio: nãio alf:ft1-

CD'Tft0 DE nocrw~: "' r n E INP'Ql\MAQXO 
Coerdeneçto 1 l~~islatiVOI 
SEÇÃO DE DOCui..~ ....... ~A\) PA~LAYENTd ,_,·;;. 
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<lta, em l!JbsolutD', os direitos que o icidadã0 ten~. em época liGrmaJ; permitte, 
a)pe.nas - est'á :declarado na Cons.tiituição, que não precis'ari:~ !fazei-o, porqut 
o ·estaido de s-itin é instituto restrictiv•1 - peánitt•3, ap~nas, res'trictivamen· 
te, .que os presos p0Utic9s sejam segregados do• melo socíotl . detidos em ]:.>gar 
'não destinaido aos r éos de '.crimes communs ou d€lporta,dos para oufrns !POil· 
tos dd te!U'itorio naicional . 

E' 3.[le,nas is1to. 
O ·SR. ~rnoó LIMA: ·- O estado de sitio permitte a t.uspcmsão de jor· 

naes? 
O .SR. ÂDOIJPHo· B'ElRGAMINI: __:._ O estado de sitio respeita o ~Jatrimonío, 

não permitte que se .Qd:lf-endam os principios elementa•res de humanidade; o 
estado de sitio não tolera que •se 'retirem de uma fam\:i,ia inteira os meifl1! 
de .sua sU:bsistencia, .como se tem feito com ·oito creanCinl)as, d'ilhos do (pro· 
fessor José .Oiticica . 

O es.taxl.o de siti'G ·nãG suspende, comG muita 1.genté acredita, a .prorpria 
Constituição. 

Fóra da Oou1JstHuição só existe a desorde.m, a reivolta; fóra da Co•nS!titui-
~?-o, é a revoluçãG . . E, -si o Govemw é quem !Promove a revolução', conocan· 
.do-,se !l'óra do · •Pacto IConstítucio•nal, não tem autoridaide pa1-a e;x1grr q1ue 
l!Jquelles outros q·ue estão em a'1·mas, venham •cumprir os mesmos textos con-
siituciomaes. 

' 1Sr . Presi•dente, não! G estado de sitio nãb· é o que a,credirt:am os . a u!i{JOB 
do Gov.erno . 

O .SR, BEJRNARDEJS SOBRINHO: - ·V. Ex. apenas attri'bue ao estad.o {'l'e sitio 
duas ·acções. 

O ·ISR. Aoor:.PHO BJ!JRGAMINI: - Não sou eu .quem, a ttribue; é ·a C.~n" 
tuiçãô1• 1lá está :no art . 80 1qu e o Governo se adstrtngirá a deter os orimirio-
SGS iioliticos em Jogar não desiti'nado aos réo,::; de crimes communs e a depor'· 
tal-os para outros pontog do territorio n acfo1nal; mais , nada, · ' 

º ' .SR. LINDOLPHO PESSOA: - Ha p,0.uco V . Ex. fa]Gu em auli·COS, ,COII)-0 si 
esÚvesse na .presença de a!g·uns aulicos . 

o 1SR. ADOI;PHO BIDRGA,MINI: - E V . IEx. tem duvidas·? 
O ISR . LIN'DOLPH; 'PElssoA·: - Tenho. A insinuação ·não ,prev.ale ce ·quanto 

:a . mim e aos ·coI:legas que não são aulicos·. 
o ISR . ADODPHO BElRGAMINI: - Não t:enho duvidas ... 
O IS.R . AzEJVIDDo LIMA: - E' bom V,. Ex. não inssiti-r, para .que não re·· 

ceba ordem de p.ri'são .. 
' o iSR . ADolJPJiIO BERGAMINI: - Que· ve1111ha a or'dem de pri.s.ão. 

O SR. FRANCISOO tP·EIXOTO: - . Infelizme;nte não pôde have·r .poTque. a in·. 
terp,retação de V. Ex. é outra. 

O !SR. LTNDOLPHo PESSOA: - O orad.or tem. o direito de crittcar ,os actos'1 
mas não a:ggredir aos seus ·collegas,. 

O 'SR. AJOOLPHO BERGAMINI: - iNão estou aggredindo a quem quer que 
seja; .re.gistro' rf'actos, que eS'tão na consciencia :PUb.Jica,. que tod.G o mu,ndo 
sai'be, de que a na1::ãO em peso .tem Co•n'he.cimento. Nada estou inventando . 

O SR.· AzElVEIDo LIMA: - Quem diz a verdade não offende a .ning'uem . 
O 1SR. LINIJJOLPHo :PEJSSôA: - Para merecer o res,peito' ·de seus collegas 

'µrecisa que os resp.eite t ambem. 
·O ISR . . AoolJPHO iBEJR.GAMINI: - ·E stou irespeiitando; quem diz ·a V~rda;de, 

não. o!ffende a ninguem. . 
iO :SR. LINDOLPHO P ·EJS·SOA: - Meu proposito era n ãio apartear a V . Ex,, 

é -me im•possivel, po1rém, ouvir essas 'offensas. 
O ·SR . .ADOIJPliO 13,;iRaAMINI: - 1Sr. '.Presidente., li hontem que o Clhefe da 
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Ni<;ão teve necessidade de a.m•pliar ainda as masmorras oindé .possa ·collocar 
seus desaifd'e·ctos, 'si;rns i1IJ.imigos . · 

!prenda S. Éx. .quem .quizei;, continue permittindo · .qu:e seus pré![lostos 
encar.cê'rem o-s inimigos pessoaes, á .somíbra do estadó {ie sitio. Exerçam-se 
todas, as vinganças como .se teem exercido; mas, ·não '§e esq<Ueça iS . Ex., o 

S:r. Presidente da 'Republica, de rque cada vez mafs o fermento reacciona.ril1 
ascende, se dilata e toma pro1po1;ções assustadoras e .que, nas masm.orras• ~a 
policia, ;po caJI'·c.ere, ma 'P·risão, .germina, .neste mo<r.q~nto, - e q~umto· 'Ila or 
fôr o numero de detentos mais aivultada será a -çonsequencia - g·0.,rmi1 a', 
neste instaJnte, a semente Çla Liberdade. (Miiito berm; mwito bl'hn.) 

SIIDSISÃO E 7 DE N!OV:IDJ\ITIBRO 

O Sr. Lindolpho Pessôa (wbre a acta): - Sr. P.iesidente, o .que vou 
dizer ·ho'je pretendia dizer na t·erqa-:fe.ira. 'Não o fiz po•rque, tendo .o>Ccorrido, 
na,quelle dia, os · gra,ves aconteci'memtos que a Cam.a:ra c onhe.ce, a que ·no 'Pri-
meiro momento pareciam . pôr em perigo 'ª 'éstabiJi.dade do Govero, · não quiz 
que se •suppuzesse, ou, antes, não .quiz qÚe ::( m~ .fé dos que a ninguem d'a7,em 
just.iça pudesse irnsinuar que me apJ-ovedtava daque.Jla · oppo·rtunidad'e ;para 
faze r reStricções ao apqio que presto ao Chefe do E.xecmtivo. · 

Como, poném, o movimento já .estiá dominaido, :Pois ~ t anto .· importa à 
fuga do drearinoiight ·rev.olltado, sinto-me pet'feitamente á :vontade paira vfr 
fazer a dec1a.ração .que pretendia produzir nà.quelle momento. 

Fa.Jlando srnbre a acta, •Sr . Presidente,' ,desejo apenas recti.ücar um a;par-
te meu que,, ·ce·rtamete devido á ;balburdia· .que ·Se estabeleceu ·no ·:rednto, por 
oocasiiLo dos ·d6bates politi.cois, nã.O foi bem a pamhado pela taohygraphia, ··ou 
talvez tenha sido Involuntariamente d etuqiado pela ·rervi·são. · 

'.Lendo no Diario dJo Oongres-so, um düs ·ultiinos e v.el:iemente$ ddscursos 
prdferidos, nesta Casa, pe1o m eu ilhistre a mi.go e digno representante do· Pis" 
tricto F1ederal, rSr . Azevedo Lima, ~ncontro a seguinte troca d·e aiparties .·entre 
mim e os a;rdorosos DepUJta.dos , tambem ·pe.Jo Disbricto Féderal, cujos nomes 
peço v enia .para; dedinar, 01S Srs ; Henri.que DodsWbTth , que ·f.elizmente es tá 
presente e me ouve a ttentamente, e · kdolphó· Bergamini': ' 

O Sn. HENRIQUE '.bonswoRTH: - Quanto a o aparte de V . Ex:., .que .e,ra 
ele 1gra•ndie ~tivez não á'üd lrealm~mte ;produzl•do icom fid1elidaide, dtévido á 
agitação d o's debaites. · · · 

O 1SR. LINDóLPHo '.PiIDs;s:ôA: · r- l\lhüto agraeço · o ·t es temunho d e V. Elx ~ 
:Eis o lnci-dente, .como consta, d a folha officia1: 

"O Sr . Lincfolp-ho' P essôa: .é.- VV. ElEx . saiibam 1que· não são• os 
·uni•co·s ii"epresentamtes do ·Pº'~º br asileir.o . Jé. ·Ouvi -di~•r' aqui, por 
um nobre IDeputa;do peló Di•str icto Federal, •que eUe er·a "legitimo·" r.e -
presen tainite da ,nação . , 

O S1-. Hen-riqu-e Doàsworth : - Não- ·é assim : V. Ex. permitta 
que eu e:x;plique o meu aparte . Quanclo nôs, do Dis•tricto .Federal, o:c-
cupamos a trfüúna, imm·ediatamente os Deputa:do-s .que defendem o 
Gov.e r.no a1legam: '"M·ais V. ·E x . foi recon1hecido :porque o· .Sr. 'Pr ·e-
·Slàente da Rep~Jb.Ji.ca o quiz"; e quando 1se falia, ]JOr exen1Jp1o. no· caso 
do Sr. Irineu IMacfüado, res.po·ndem que não ho·uv e intervenção da 
vo:nta.de do Presidente, .que foi o •Senado quem deliberou. 

O ·Sil'. Ado.'lip:ho Be~1gaanini: ~ .E' contra · essa · supposição de be• 
nevolencia que reagimos.. 
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O Sr. IAinilolpho Pes-sôa: - Não heuve tal intervenção, po)l1que ' 
o S r . Pn iblidente da, R epubttc.i, nllln.ca t eve má, vontade a esse res!l)ei-
to em relação a ning1uem. ·" 

i() ISR. HElNJUQUE Dor>swoRTH: - !Pelo proprio trecho que V. Ex. acaba de 
lêr, ·verifka..,se 1que -o 1peooamei;tto de todos nós não .poude ser fielmente i.n- I 

terpretado, o propri-o a.pante que dei em resposta ao de V. Ex., não é ElSl!e ' 
que consta em seguiment-o ao de V. Ex. 

() ·sa. LINDQILpHo , PEssôA: - Efü'ectivamente, comforme o testemumho va-
lioso, que acaiba de prestar o 111obre re[lresentante do D~stricto Fede,ral, o 
aipaxite, que acabo de lêr, não reprod·uz com toda a fidelidade ... · 

o !SR. liENR1QUE DODSWORTH: - ·E' o fa;cto. 
O ISR. LrNDOLPH·~ · FEssôA: - ... as expressões com que foi enunci3Jdoi 

tão p ouco ·e:icprime o 1pensamen,to que o dictou. 
cA. meu vêr; l?r. lPresid~te, o uJJ.ico valor que· tem o decididC> apoio .que, 

nesta hora, indecisa. e .g<rave, da politica nacional, .prestO' ao C hefe ('to l!llXe-
cutivo, é o .ae ser s~<cero, é o· de ·s·er leal, 'é o de ser con sciente e é o· de sei-, 
sofl}retudp, rirnito des1niteressado. . ' 

iNes tas ~o,ndições, Sr. Prresidente , eu não poderia vir dizer á Camar;i. 
aquil!O' que não representasse ·preciswmente o meu pensamento, or me•u serr.ti-
mentó', poI1que, se o fizesse, éstaria cornmettendo flag.rante in,stpceridadie . . . 

o S<R. AooLP:Ei:-0 BERGAMINI: - De que V . Eoc: não é =paz . 
O SR. LINDOLPHo > PESSôA: - ... incluindo, assim, na in,crepação que; 

ai'll.da lha poucos dias, o Sr. Depu<tado Henriqu!'l" Dodsworth sé p~tmitÜu fa-
zer á maioria da ICamara, qual •a de estar prestando ao Chefe do' Executivo, 
uma. soUdared!ade "meramente :taJohygira;phica" . 

!Nãio; a que eu lhe rpresto, m.e-ste momento, e creio que a de todos os 
meus co!legas (apailai/;os) não mei:ece, em abso1uto, essa .pittoresca denomina" 
ção; e, 11_:?ois, por igual, mão .poderia reves tia' a fórma de 1ncondjcionalismo, 
no senltido pejorativo q•ue esS;a -ex:pressão comporta . 

O SR. HENRIQUE DoDsWORTH: - Ao contrario; no momento em ~ue o 
iS<r. Epitacio !Pessna, tendo de ixado o ipoder, foi aocusado .perante a Cam.ara, 
só V. iEx. e os Srs. Armando :Burlamaq,uli e 'Tavares Cavalcanti . vieram em 
defesa daquelle estadista, o 'qual, quaJJ.do no .governo, era apoiado .pela mesma 
Oam:aira, unanimemente. Este faeto define bem as atti<tudes de V. Ex. 

O IS-R . LrN'DOLPIW PEssôA : ...--'- Gom.e> pod~ia -eu dizer á Camara que o Sr. 
Presidente d,i, iRepublica nunca .ti-verá má vonta;de em relação a este ou 
âiqueUe camdM·ato, a Deputado ou a -Senador, s i S. Ex. já mais me corut:iau 
os seus pensamentós a esSe. .resipeito e, si essa questão de bôa ~u má vonta-
de. é inteiramente psyoholo.gica, 1 e eu não disponho de meios para penetrar 
no fôro intimo de qU;ffill quer que seja? 

O que disse , . lfe!i2lmente posso repeti<r p erante a Camara, .perante .os meus 
col!egas a quem tanto consid·ero e que, estou cento, .nunca me faltarão 001\1. 

a sua K:onside-ração; rj que disse, .refe-ri'll.do-.m e a esse aparte, do .Sr . Henri-
q·ue Dodsworth, que ha pouco -citei, foi simplesmente o seguinte: 

"<Quant-o a mim, :i'ámais disse isto, porquanto a inflouenci~ do 
.Sr. IPresid;mte da Republica nunca se fez sentir em relação a.o meu 
voto em ma teria de reconhecimento de poderes . " 

0 \SR. HENRIQUE DOOSWOR'l'H: - -Exa;eta.inent e; foi O q·ue V~ Ex·. decl11-
l'OU . 

<O ISR. LINDOLPHO PESSÕA: - '!siso, que af.firmei, posso repetit, porque ê 
positivamente certo e ve rda.dei!l'o que o Sr. Presidente da Rep.ubli1ca, nem di- · 
rectamente, mem 1por i•nterposta p·essoa, em temp.o nenhum solidtou o meu 
voto ·em s emelhante ma.ter.ia. 
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·· · Era o que tiIJJha a declarar, em resalva da .. responsabilidade mora:l do meu 
ma;ildG.to. (MWito be_m; muito. bem. O orador é citi17f1irimentaàQ.) · 

SElSS:A.O DE 11 DE NOVEMBRO 

O Sr. Nicanor Nascimento: - Sr . Presidente, deve a gente, sempn~ que 
pôde, cumprir . as suas promessas. E!m aiparte ao · eminente Deputa.do rpelo 
Districto Federal, meu col!ega e amtgo Sr. Bergamini, ·e u di~se que traria. ã 
Camara expUcações sobre o 1caso do · ST. Dr. Ferdinando iLa;Jx>riau. Pll/l:'ece 
que mais do que as palavras os faotos teem de ser apresentadüls para escla-
recer esta situação . 

Cer,ca do dia 20 do mez p•roximo passado, •como V. Ex. sabe, ho-qve uma. 
das numerosas revoluções q ue, iparece, já e-Stão fazendo com que a marota-
gem exotica chame o Brasil de ·paraguay .grande. 

Um dos numer·os dru1uella Tevolução era constituído ipela exp[osão dE> 
bomlbas em diversos · póintos da cidade. 

A policia do Sr. IMJarec:hal Fontoura, agufüssima, ex.perta é astuta, c.on-
seguindo descobri.r todos os elemenrt;os da conspiração, , tolmou em flagrancia. 
de actos or'i<mirrlosos · diversos .offtciaes e logo depQds ifez a app·rehensão de in-
strumentos con:stit•utivos do corpo de de!lcto do ·crime . 

. Dos autos consta o seguinte: 
"Auto de .J:mooa e app1rehensão na fórma a;baixo. 

Aos 21 dias do mez de outulb•ro -O.e 1924, nesta Capital, e na casa 
numero z,5 da rua Ribe!Q'o l}e Almeida, residencia de Ferdinando- La-
bouriau Filho, ·Onde foi vindo Õ Dr. Oscar Correi~ dos ,santos, pri-
meiro supiplente em exercício na .delegacia do ·60 distri.cto policial, 
commigo escrivão do seu car.go abaixo dec;larado, pela ·refe.rida a:uto-
rida;d·e, em presença das testtemun.has abaixo 1e da esposa do ~·eferido 
seruhor, ifoi dada· rigorosa busca na casa, nada e ncontrando; passan" 
elo, .pol'.'ém, ao iqui.nta.J, notava-se em certo Jogar a terra :revolvjda e 
cobenta com um calxf '>, o qual .retirado e ·Pirocedendo a uma peque-
na escavação, o guarda civil 'Eduardo Auigusto Teixeira descobriu 
uma m ·aleta ou bolsa de mão; a iqual, retirada e aberta, continha,, 
1cinco ·bombas de dymaanite. 

iPela referida autoridade foi feita a devida apprehensão ·e, para 
cons1a;r mamdou la;vrar o presente a:uto, que, lido ·e aohado confor-
me, as·~igna c om a ' referida esposa do dono da casà, J·udith de G ou-
veia La•boriau, e teste·m·unlhas. 

Eu, Dilermando d e Alfb.uquer"Q:ue, escrivão que o escrevi e assi-
gmo, e dou .Jlé. - Assl.gnados: Oscar Corn·eia dos 1Santos. ~ Judith 
de Gouve~a i.aboriau. Eduairdo Augusto T eixeira. - Amador Ro-
drigues da Costa. - Anteno;r da Costa Furtado. Al-çides Varella 
de Fi'gueiredo R'Ooha. - Benigno Flori1ndo Cruz . - JDugenio Nunes 
·Nogueira." 

Como V. Ex. vê, Sr. !Presidente, est:i assi1gnado. este auto ppT pessôa.<5 
maiores de qualquer s uspeição. O Sr. Dilermando de Aibrnquerque, .que o meu 
collega Sr. IBe1'gaJminà conhece -e ,saibe de que alta di&tincção e veracidade é . 
O 'Dr. Osca;r.Comeia dos l&untos, filho !IlustTe'.cld 1Sr. ministro !Pedro dos San-
tos, cujas ma'l'CaS de integrr-idade teem s ido as maior~ desde o inicio de sua 
vida. 
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Assigma mais a senho,ra do engenheiro F1erd.inando Labo,riau, de modo 
que esise a u,to é absolutamente aU'the,zrdco .' , 

Além d0 mais,. ha as doolarações ' .que prestou a Exma. Sr.a. D. Judi<bh 
de Gouveia Labo•riau., máa.ame LaiborJau. 

"Auto de declaraçã.d que 1pr-esta Juditlh de Gouveia Labo1riau: 
Aos '2·1 dias do mez de outubro· de 1'924, nesta ·Cidrude do Rio de 

Janeiro e na: delegaicia do 16° dàstricto ,poliJcial, onde se achava -0 Dr . 
Oscar Correia dos iSarrtos, 1º su.pplente em eX!ercicio, corrunigo· es<eri· 
vã.o , de seu cargo abaixo declarado, ahi presente Judith de Gouvéía 
Laboriruu, :i'rnha de Fráncisco Soares de Gouveia·. e de Isabe:J da ·i;J;ilva 
.Soares de Gouveia, ·br-asi!eií-a , :natural do •Estado dq Rio de Janeii·o, 
de 1côr · •b•·a;nM, casada, de vinte e nove rumos de idade, dom·es>ti1cia, 
residente á ·rua 'Ribeiro de Almeida n : 25, sendo· i:nq·uerida: 

Disse, pe.rguntada' como expli.ca ter s ido ap·prel:).endida entern·ada 
no •Quintal da casa de sua residencia uma bolsa contendo 'bombas de 
dynamHe, respondeu ci::ue hoje, pda madruga.da, não pod'endo .preci-
sar a ·hora, vi:u .entrar no· referido quintal um home:m ··que a decla" 
rante .i;;oube depois quen1 er-a e se nega a dizer, o q ual alli enterrou 
a bols a em questão; q~ce não referiu o facto obse~·va,,do a' .. pessoa al-
guma d'e sua casa; q:ue não desenterrou a bolsa, mas vendo q homen'l 
referido enterr:al-a, logo cà1cu lou q•Ue não poderia sei' um thesouro 

,J;J.ara !l· l)O!i'Cia .e ·sim o que de facto é . · 
E mais não disse lllem lhe .!foi perguntado , ·pêlo que assi.gna ·o seu 

depoimento . com o del~g:i,do, depois de lid-0 e achado conforme. Eu. 
Aristides Vieira de Rezende, escn~vente, o escrevi. E eu, 'Dilerm;:mdo 
de Al•buquerque, escrivão , que o ·su]):S'crevi. ~ Assigria do: Oscar Co<r-
reià dos Santos. - .J>uK.Hbh de q.ouveia Labó'riau. " 

· , .1C'omo vê a Camara, iSr : P.1"8s~dente, t ·rata-se de um~ seni.hora de grande 
intelligenciá.. e aJtiv.ez, ·q u e, deante da pro;pria a utoridade, declara q·ue sa:b·ia 
quem éra a .pess.oa ' .que colloca~a as b õlrnba,s, 'lnas q-u:e:se ·recusava a dizer 
q uem era essa pessoa. L01go depois: .porém, a a utoridade· soube de .quem se 
tratava, pelo d epo.ime,nto seguinte, em· que, com . muito m erl'O•s energia e ro-
b:ustez de a lma, o Sr. engeruheiro iFerd.inandÓ Laboria u F'ilho, que a lilás con-
sidero pessõa dis ttnict1s,sima ... 

' (> •SR. HENRIQUE DonsWORTH: - E' um dos mais .disti.ncto's professores 
da Escola J>olyteclltnica. 

· o · Sn . . NICANOR NA~CIIMNNTO : - .. .. não te've a mesm~ serenid™'1e ·de sua 
ex.ceI:lentissima es1p01sa, e, ao .invez de excusal-.a de ' qualquer res,ponsabilida-
d e, confessou tudo ·(t. policia, decla;rando o co1I1hecimento que sua :pr.op.ria con-
sorte tinh~ do f a cto. 

Vou lêr o termo das d~claraçõe-s pr,estadas pelo engenheiro iFenlinrundo 
Laborlau ·Filho. , ' , 

""[1ei:me ae declarações prestadas ipelo engenheirà- civil Ferdinam-
do Lalb·Oltiau Filho : 

.Aos vinte e dous diais do rnez de outubro, do amno de mil n.•" 
centos e vinte e quatvo, nesta Capital Federal e na sala das 'audi~11-
cias da de-legacia do •6° distr icto po'licial, ende se aic.hava o respecitivo 
d,el.eg·(l.do douto'l· Oscar Cm·reia dos Santos, prim·ei,ro supplente~ em 
!'xercücio, commigo' escrivão de seu .cargo abaixo declarado•, ahi pre-
.sente Ferdinrundo Laboriau FiFho, fHho de .F erdinando EUJgenio . La-
iboriruU;, e de Dúlna !Pa:qli:na J~sepihina Isnard Laboriau~ natu ral desta . 
Capit;al, ·com .trimta e um annos de idade, casado. engenh eiro civil, 
prolfe5Sor 1cathedrati'Co 'de m etalungia da Escola Polytecthnica do Rio 
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.de Janeiro e mern1br.o da Academia Brasileira de Sciencias, m0rador 
á rua Rilbeh·o . de Almeida numero vinte e cinco, Laranj.eiras, e sa-
bemdo ler e ·eSlcrev.er, o qual, interr <Jgafü>, orssEJ: qur hontem, cer<:i. 

das <tres l1Ql'a;S da tarde, mais ou menos, o declarante telephonando 
para sua residencia soube .que a policia lã estava dando uma busca; 
que o decla rante €stava .na · Eec-ola Polyteohnica e . log:o· se. dirigiu 
para a ·sua casa; ,que em caminho viu rpassan: sua senlhora em ua i 
iLUtomoveJ e .chegándo á esquina da xua .onde l'eside viu a po.J;icia 
guardando-a; ' 

1E' de notar o corntraiSte uas duas ,a,ttitudes: a Etxma. · seruh oira do eng·e-
nheim L a:boriau, ·sendo in terrog·a,da e tendo visto p~rfeiitamente que era o. 
seu marido quem tinha enter rado· a1:1 bombas no quintal da crusa, .te.ve a no-
bre sôlhranceria de -n.egar .e·s s·e ;facto, ou d e contest3'r essa autoria, dizendo 
que ignorava quem eNL a pessoa que. enterrara -as bombas; .ao con,trario de.s-
sa attitude assim en&gi9a,, o . seu m arido, vendo-a passar presa, ao irrvez de 
acco.rr·er em ·iseu auxilio, 'como era norma,1 que fizesse 1qua1quer cavalheiró,. 
(leixou-a passar e foI tnspecciü,na1· a s ua casa, .que vira cencada pela polioc.ia. 

"que sabedor de que seria . irnmediata:mente 1preso, regressou e !foi 
1consultar a ami,go:s, cujO!s :nomes absolutamente nií.o r .efere, os . .quaes 
o aco·ri>Se!hairam a fuga, que, apezar disso, i»eflectiu e ·c.heg-ou 0, con-
dusão de· que devia apres€1Ilta,r-se para relatar o f ácto e para rque a 
policia elucidada do .que se .passava diligenciasse melhor a respelto' 
e assim ás sete ·e meia ho·ras da n clite de ·hontem a.pre·se'.nt.ou-se á 
Quarta Delegrucia Auxiliar; que alli de.pois de inscripto n Q- mappa de 
·presos foi ·Conduzido a esta delegacia; que está ancioso .para P'restar· 
de.clarações afim d.e vêr si .a propria .poJi.cia, diligenciando e syndi-
cando consegue pro·vai: a sua innrncencia;. que ,ante-ihontem de seis 
•para seis e meia ho·ras da · tarde o declarante .c~egou á sua ca,sa & 

ouvht ·certo r umor .no quintal; rprodu'zido . .pelas gallinhas; .que acre-
ditando ser a.Jguma gam]já o q u e é commum· a li !f'oi ao iq·uintal e 
·q.uando s ubia o morro dos :fundos encont.rou uma 1nalet,a de mão ·que-
.pensou ser de s ua pro1P.riedade ... " · 

.Penso•u ··11er ·de sua ·proprie1qade ! De modo que o Sr. L aboriaú não conhece 
as ma.las. que ·pos•sue ! 

" .. .. porém, a o segural-a -notou o seu peso e aibrindo-a verificou q ue· 
contiTIJha bombas de d ynam.ite; que é frucil concluir do espanto e re-
·CehY qüe lhe causo1u a·queJle achado e a sua primeira lembrança 'foi! 
communicar o achai<fo á ·policia; que reflecti.ndo; porém, considerou 
a situação a normal q u e atrave·ssamos e dous factos passados em sua 
vida ,p·ublica d im,pediam de assim pr.o:ceder ; que po-r oiccasião da vo-
tação pelo Congres:§o sob os auspi.cios ·do Governo do projecto da si-
derur.g la , o declarante o combateu fortemente so·b .o ponto de 'Vista. 
technico e economieo, de fórma que ficou tido como confrario á o· 
Governo; que de·poiS·, por .. occásião da revolta de julho do corre:hte 
anno, a Escola (f>.oly.techrtica fez uma moçã,o. de appJa,uso·s pela ener-
g i,a ·empregada pe·lo Governo na repressão da revolta e o' declarante 
que comm:ó!damente ;poderia conserva:r-se mudo e estranho ao fa,cto· , 
aqmesentou o•pposição, por questão de 1pri:hcipios ; que assim sendo 
cond uiu qu e, cfazendo tal communicação, em vlsta dessas cir<cum-
stancias, seria o decl•arante, pelo menõ's, preso ~J01p suspeita de dyna-
miteiro o que viria manchar a sua reputação, por -isso colloco'U no-· 
vamente a m aleta .no m·esmo logar com a esperança de que a pessoa 
que alli a abandonou viesse novamente 'busca.X-a; que 'assim se con-
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servem, até dez horas da l10ite, mais ou menos, quando ouv,iu rumer 
no quintal; que foi aJO .Jaca! e infe lizmente verific@u que a maleta 
'"'" consei•rava no mesmo lO'gar; que aihi,..reso.Iveu' collocal-a .e .giua.r-
dal-a no porão .de STia casa o que fez; que deitando-se começou a 
a-eflectir lerrubrando-se no peri.go q:ue corria a sua· familia ê cerca de 
uma h I>'ra da manhã de no.ntem, levantou~·se e carregando a m â:Jeta a 
c ond!uzáu ao qul.ntal e a enterro~ com o maxhllo cuidado e pen~O'U 
em dalII cand:uzil~a em seu pro,prio a:utomovel, a.fim de atirai-a aQ 
i:nar na Gavea·;. q ue sua senhoira saJbe de tudo quanto trelatou ·com 

. r ela ção ao 'àchado d~s . 1bornbas e em conversa com o declarante sobre 
a . ·Crittca situação em >que se achava chegou a lhe dizer q.ue s i lf'os-
sem d escobertas ella c hamaria a s i a responsabilidade;, ; 

Nobre da:ma, •realmente admkavel, Sr . Presidente, que deante da 1policia 
prclcwrou exicu l•par completainente . seu m aridü , e perante e1le decl~rou que, 
·d~cooer;ta,s as <bo.mba1S, . e lla assumiria a responsal;>ilidade desse facto! ]J o 
r1eclara nte ailfirma pos itivam ente á ipolicia que sua senhora .saibia de tudo, 
qua:ndo e1le devera, .com muHo m a is ene~·gia do que eÜa, arf'ast a l-a de qua;I· 
quer r e!'?'ponsa'bilidade, mormente sendo, como se revela essa illus:tre dama, d~ 
alto afifecto e ded·\~ação p~o seu mari.do, a 1ponto de o1'rferecer-se em holo-
c:a'Usto e em iSac:ri<f'i·cio para 1qu e e lle não 1fos.se responsabilizado. No em.talnto, 

•é e lle quem vem 'ifazer as d'elclarações que, !PO.r qualquer fórma, · poderiàm · 
envolvei-a, si o Governo •nã o tivesse tido a delicadeza extraordinarla de, a;. 
1'espe]to _de e m s'ua ·reside,ncia tere~ sido en~ontra.das b=bas de dynamité, 
]'Jôl-a ~m ·t>Jena e absol<t1.ta U.berdade lo.go após o seu interrogator io. 

o SR. Hl!!NRIQUE DonswoRTH: . - FÍa um iponto muito tmpolrta:nte a oo~
·siderar: 'que o Sr. LaJboriau se considera in:nocente, e dando essas expllica-
·ç~s, qurundo f a la. das bombas, evide·ntemente não ;quer a:Ccusa r · a quem quer 
·que sej'a. 

O SR .' OscAR LOUREIRO : :- Não teve coi·agem pa ra ·conrfessar. 
O Sn. B!ENRIQUIEl . DooowoRTH: - Peio documento q·ue o arador está lendo 

·se ver ifica que e lle se considera innocente.,· e tão innocente que pede á pó-
ljda ·para apurar o facto. 

O SR. N'IcANOR NASCIMENTO :- - Não ha como deixar de destaicar e~;; 
· dtuas attltude8: essa mustre e distin\Ctissima senhora assume, ella, que de vera 
e&tar s1Ulbmi·ssa ás fraquezas rfemininas, a responsabilidade plena e diz ào· aeu 
·marido: si descolbrirem , eu tomairei -a 'responsabilidade, vara que V . hada 
·sottira. Qua ndo, na Delegfi.Cia, lhe perguntam quem enterrou as bombas, ella 
tem a nob'i·e altivez de 'atfirm::tr q·u e sabia quem as enterrara, m as, como 

"esse aJiguem era o seu esposo q u erido , -aeclarou q·ue não ·nomeaxla absdlut.a-
mente· o r espa.nsa'Vl';l. ' 

Em :que contraste exitraordina:rio fica o 'S:r. engenheiro Laiboriati, que· a 
v ê pa.ssair presa e nãõ' .tem' o ' impuiso q:ue teria qualq:uer homem, . qualquer 
cavalhei-ro, de j:r -~he logo em soiccorro , para que e lla nenhum maJ pudesse 
so:!lf"rer ou p·a ra q·ue, ao m'€'.11os , si ella o tivesse de s offrer, solf'rfresse c'om 
·elle, a m.paTada no seu co'nlf'or to, no seu carin:ho, na sua amiza.de. E' só eeSG 
-i:'!éstaque :eu quero .rfazer salientar. 

(Lendo:) " Acssim concluiu que o declarante• quando resolveu :não 
, .deixar mais ' a m a la rno !ogar para ser carregada pelo desconhecido, 

e guardai-a no poirão de s ua ca:sa, j!á O' fez atTependido do seu acto 
anterior, em vista de que naturrulme;nte ellas, isto é, as bombas· con-
tidas na maleta, caso fossem levadas i.riaan ser empregadas para l"!nl 
lasti~aveis, causam.ao' mortes; que por engano foi escri.pto 8Jl1teriormen-
te .que o declarante se deitara enJtre as dez horas e uma· dà :i:nadri.Iga-
~, :quamd:o tfoi o enterraanento, ;p(J·is que na angustia da s ituação rtera 
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1pein~ou em '<l.eitar-s·e; q·ue como 1Ddderá ser verificado o accesso dos 
fUndos do quintal da residencia do declarante é ;facil ;pelo terreno d0:. 
'Jnstituto dos Surdos-L\\.ludos, cÚjos inter.nos'. costumam, frequ_~nte
mente, brincar no, .al.to do paredão que separa o5. i!'espectivos terre:p.os, 
·havendo, poriélm, uma escacl'a de pedra 1que permitte a desci.da facil 
para o terreno da caisa do decJ,arante; que o Jerreno do Instituto se 
acha, a:lém di,sso, em f.aciJ oommunicação com .um morro para o· qual 
d~ accesso a rua Pereira da !Silva, morro esse .ond'e mciram pessoas 
desclassificaida s oomo e.sta Delegacia deve salber; que ·o decla,ran.te 
attri:bue roubos de que j~ foi victima na sua residemcia a essa.& pes-
soas desclassificadas; sendo que em uma das vezes foi aberto nesta· 
Delega-0~a o -0ompetente inqúerito; ,que além dis·so· o terreno do Ins-
tituto fica permanentemente em communicação fran-0a com a rua 
das Laranjeiras, por um grande portão lateral de entrada e sabida de 
carroças, portão esse que ·nunca é fechado, !facto para o qual o dec 
clarante já teve opportunidade de p~U.ir providencias ao Director 
respectivo, o 1que não conseguiu, E mal-s não disse nem. lhe foi per-. 
. gunta:do, Nada mais havendo. maindou o ;Doutor Delegãdo encerrar 
este termo que, depois de lido e achado conforme a,ssi1gna com o 
declarante. Eu, Dilermando de A1bUJquerque, escrivão que o esc revi .. 
- Oscar dos .Santios. ·- Ferdinawdo Labori!alii Filho. - F. La-
boriau. 

Ahi está, ISrr. Presidente, o facto nú; não necessita:ndo de nenhum com-
mentario para tornar evidente à acÇão do 'Governo, detendo e&te !11ustre ca-
valheiro, foi apenas de moderada prudencia, .para ga,ranür vidas alheias além 
ela -ordem, condição da vi<la . 

E' certo que o engenheiro Laib6:riau vae declarar :que as .bombas .. l·he fo-
ram co.llocad:as .no quint'<l:l. Mas aqui vou ap'!Jellar para o testemunho do· meu 
•)minente amigo, Sr. [)e.puta.a.o, Henrique Dodsworth; o quintal do ISr. La-
boriau dá, excJusivaimente, para o Instituto de Surdos~IMud'os, que é dirigido , 
e cuidadosamente guardado pelo meu illustre a'mi.Jgo e parente de· S. 'Ex., 
Sr; Dr ~ Custodio Martims. 

E' certo, ê evidente, que ;i:iem o Dr. tCusto.dio :Martilfl.s era cli:paai 'de per-
mittir o transito e a colloc·ação de bomlhas pelo :tnsti.tuto nem 1qua]Jquer dOI! 
distin-0tos ·professores e em'pregados d,esse !Ln.stitrnto que conheço pessoal-
mente, um por .um; era ·caipaz de semelhante l').Cio. 

O BR. HENRIQUE DonswoRTH: - !Mais as bombas rt:<J,nto podiam ser collo-
cadas ·pelos fundos como 'P·ela frente. / 

O Sn. NIOANOR Do NASCIMENW·: ~ ·Elle d€:clara ,que ifo'.ram coHocae.as pelos 
,fundos. ·Então, quer isto .dizei: que a& bombas entraram pela frente?!.·. 

o 1SR. HENRIQUE ,DonswoRTH: ~ Não entrarain pelo Instituto.; logo, é evi-
dente que entrara·m pela frente da" casa. 

o SR. NICANOR l)Q NASCIMENTO: - !Se 1ha caso ida maior olaireza, é este : 
sempre .que uma. ·pessoa declare que qualquer o.bjecto entrou pelos furiàos, 'é 
que entrou pela frente .. , 

O 1SR . HENRIQUE Do.D.SJWoRTH: - V. Erx. ·es bá ta:2lendo questão . de que te-
nham entrado pelos fundos ... 

o SR. NIOAN-OR DO NASCIM'ElNTO: - Não estou fazern;l.o .questão tal; ~lle é 
t)Ue declara isso, e lle e que aifü'lrma que entil'aram pelof; fundos. 

Ora, os fundos estão guardados· 1po.r um parente · do nobre caUega, pelo 
cunhado do !Sr . 1Paúlo de J<"1rontin, cavalheiro wquelle que guar'da com aibsoluta 
consciencia e segurança õs fundos do engenheiro ... (Risos). Assim, ll1áo b.a. 
possibilidade das bom'bas t erem rpassado pelo ' Instituto. Não dá, portanto, 
passa;gem para escapar .... 
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· O.SR. HENR.IQUE DoDSWORTH: .- 1Sõ ha uma esca·pator!a, e é a de V. Ex. 
tratar de tudu, mfillos da questão que levou . O· <St. -Bergamini ã tri.bUJna, 
menos da .questão es$enciaL N1nguem se referiu, absoluta;mente, á prisãp do 
eng-enheiro Laboriau, nem foi contra isso .que protestou o Sr. BergaminL 
O 1Sr. Bergarrnini, ·aJtâs, vae occupar a trHm:na e dirá do que valem as peças 
do processo li·das por V. Ex., no ponto de vista em que elle se collocara; . 

. o 'SR. ADoUPHO BERGAMINI: - :Peço a palavra. 
O SR . . NICANo·li ·DO ~AlSOIMENTO· : • - Como vê V. Ex., .Sr. Presidente, este 

caso fi.ca completamente ·)iquid:ado . O engenheiro Laboriau está preso, p.oI'que, 
na sua casa foram apa-nhadas bomlbaJs de dynamite, e elle proprio. dedaira, e , 
sua propr·ia .esposa tambem declara, foi elle qµem as enterrou no• quintal da 
sua c.Mla . Não ha, porta;nto, duvida a.Jguma de que essa pr isão foi apenas 
um acto de prudencia. 

? ' Sr. Pre.sidente, ha um outro ponto que é preciso eX'Plicar. 'E' o casQ .a 
que se refariu o no<bre collega iSr . BergaJmlni, sobre a suspensão do Sr. en-
genheiro La'boriau. -

O SR .. HENRIQUE J)onswoRTH : - Aliás, não· se fallou ·apenas no· caso do 
engenheiro Laboriau; fez-se referencia ,tambem aos Srs. Mario de :Paula 
Brito; José .Oitidca e todos os professores que foram presos. 

o .SR. NICANOR DO . N ASCIMElNTO : ~ o ISr . Oiticica tambem está suspenso? 
(Apartes entre os Srs . .AZ'eved!o Li'trna e J{ewrique Dodsworth os quaes wffi!P 
·mam e negam a s-uspensão d!o S'r. J. Oilticica) . ' 

O 'SR. HENRIQUE DonswoRTK: . - O .IC!ue acho ·estranho é que, tendo-se 
a presentado á C:aJJnara um requerimento de i:nformações sobre o ·motivo de-
terminante destas prisões, a;pena;s se tenha escolhido, ·a dedo, Urn" Caso '<para 
sobre este serem prestadas· taes informações, da~'do-ae, assim, uma íl!usãd 
de que as putras prisões ten:pam sido ·justas. Ademais, si O· Govenn-o- pudess'e 
explicar os motivos deitermiT!an.te.8 das QJrisões, a Oamüa teria approvado o 
requerimento. · 

O SR. · NICA.No~ DO NAS\)lMENTo: - V. Eoc .. saJbe que, :no n\gimen brasi-
leiro, a respon.s.abilidade é individual. Em aparte ao riohre Deputacl'o sr. Ber~ 
.gamini, comprometti-me a daJr <?Stas" i.niformaç.ões, e por isso as . trouxe'. 

O 'SR. ADOLPHo BERGAMíNI: - E comprometteu-se tam.bem a fazer outras 
com relação á prisão do 1Sr. Intendente -Marie Julie. 

o SR: NrCANOR DO NASCIMENTO: '~ 1barei estas tan1lJ.em. 
Há cerca de dous m ez,es ' col"reu aiqui o fremito es·pantado, pelo qual pa-

recia ·que 'º Sr. Mario J~lio, distinctissimo -i.nteml.ente munici·pal, e não men'os 
distincto emp regado d.a E.sbmda de Ferro ·centra:! do BrasH, ·cavalheiro de 
a lta linha ... 

o ISR. ADOLPHO IBERGAMINI : .,- Apoiado. 
o SR. NICANOR DO NASCIMEINTO: - ... e stava ' em ,pe.rirg.o de ser preso. 
Como tenha vivas ,sympathias• .poi· -esse çavalheiro, dec.Jarei Jogo_ ao· meu 

illustre amf.go, 1Sr . ·Deputado AdoJpho Bergamini, .que iria -verificar si, real~ 
mente, elle estava em per1go e •tive occasião de· dizer a IS. Ex., pessoalmente, 
dous ou t.res dias depois, .que o 18-r. Mario Julie :rião· es-tava em peri,go algum, 
que podia .entrar livreménte porr onde quizesse, pol'qu e nã o havia ordem de 
prisão contra elle; tinha· s ido apenas 1procuTwdo, no Conselho JMunicipal, para 
ser convidado a depor ;na Policia, sem nenhuma coacÇão, .sem ser preso 'ne.tn 
recolhido ã .custodia . 

Effectivame nte, .esse cidadão ficou, creio, 4ue do11s mezes, em ple·na, em 
a bsoluta IiberdaJde, podendo movimentar-se, fazer .seu trabalho eleiforal, com-
parecer ao Conselhu .. Municipal, fazer .quanto quize.sse - quand·o irrompeu 
a "outra revo.Jução, na qu al foram ·presos varios individuos que tinham por 
o'bjectivo veri.f.icado, destruir tuneis da· ()entrai, para que não .. contfa-1uasse .º· 
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~ra;fego; e, cC>mo esses individuas eram da Central, abriu-se· ·inqui-riçãu para 
verificar ·quaes os imp~icaidos nessas. resI>onsabilidades, do possiv·el attentado 
ao bem federaI. · 

Já era um facto novo . Do primeiro, não restava nada. S. Ex. ti!nhã sido 
relaxado de qual«tuer· convite, méi;i,mo ae lr ·â Policia. E dei·xou, durante .' 60 
dias, de soffrer 1qualquer coacção ou pavor, escapou a ·:qualque:u acesso de 
dolorosa. colite. J=>osteri'ormente, surgiram no·vos acontecimentos. · 

o SR . ADOLPHO BIElRClAMINI : - Aliás, o ISr. Julio iMario doo Santo·s não é 
homem sujeito a coutes. 

O SR. NrCANoR Do NASCIMENTO·: ~ Dou-lhe os · meus parrubens, -por ter os 
mtesti.nos absolutamente intactos. E' uma va~twgem muito de apreciai: : 
Suppuz que, ·deante daqueHe susto com que sahiu do Cons·e.]ho Municipal, 
6. Ex. experimentasse qual1quer co>nfla1gração ·intesrtinal. 

o SR. AnoLPHO BERGAMINI: - · V. Ex. tem razão, ·PO·rque, 'hoje, a· va-
lentia é monopolio jl.e V. Ex;. e do leadfir d a! maioria · 

o SR. NICANOR Do NASCIMENTO: - El,!, valente?! -Declaro a V. Ex . que 
,;ou e tenho sido o mais paicato cfü.adão do ·paiz. A Ca.mara. inteira pó.de dar 
testemunho da cordura e .da excessiva benignidade de eXJpressão- com que m .e 
dirijo sempre aos meus presados co.Jlegas . 186 faço uma excepção, é quando 
tenho de referir-me a oorto Individuo, cujo nome não quero pr:oferi.r, no 
momento. 

Nesse caso, . uso de virulencia. Quanto a qualquer outro, não tenho .. nem 
virulencia nem bravura : sou sempre da mais absoluta cor-dura. Declaro c&ue 
não me irrito com os ad-versairi-os, nem os ordeio. Ac.bo q11e devemos nos bater 
civilizadamente, na batalha ·poJi.tica, como· ' jogamos o iflorete óu qua;1quer ou-
1.ro jogo de sport . Com elegancia e nolb•reza. · 

Assim sendo, não posso ter esse privilegio de bravura . 
Quanto ao Sr. Antonio Carlos, devo dizer ao illustre Deputado· que o 

canheço ha mais de 30_ annos. E' lamentavel di'zler que se- conhece aJ.guem 
ha mais de 30 annos, uo,rque é de SUP'PO•r que .se tenha de 40 a '5-0 anno·s ou 
mais. Mas sou obr:i,gado a conf~ssar que conheço_ S. Ex. ha 34 annos. H a 
34 aB"nos que somos a migos. 

Em S. Paulo elle era um elegante .rapaz, esbelto, com a figura aristo, 
cratica dos Andradas, muito intel]igente e maneiroso, mas que fugia à quatre 
11a.ttes como dizem os franc~·s, .quando o].lvia fallar em ·bar.ulho de caixeiros 
e academicos< Fo·i sempre muito r ecatado, muito q uieto. Aqui na Caimara 
podemos dair testemunho do ".systema de verdadeiro coll.eio com que lS. E,x. 
foge a todas as difí iculdades, a todos os embates brutaes . . Ma:ntém sempre 
uma .gra:nde e.Jegancia na :tribuna, com gestos nobres e sobrios, maneiras gen-
tili ssima.s . E, quanto á ,s ua hravura physica, é de tal ordem que, ha poi+co 
tempo, ha cerca d:e .dous inezes, a · Camara viu o, nobre Zeader, com a mão -na 
tipcia. Esse f aicto é caracteristic0 da bravura de IS. Ex. Um rapaz, athle-
ttco, forte, que frequenta a •casa de IS. Ex., querendo mostrar a resistenci~ 
do seu thorax, disse a .S. Ex . que lhe bates'Se no· peito, d:ésse--lhe um murro 
com toda a força. 1S. Ex. assim fez, parti.ndo o metacarpo . •(Risos . ) Tão 
valente é S. Ex., t ão dura Jtie é a mu::;culatura, que, dando um murro- no 
peito de um athle ta, '8. Ex. partiu a mão! (Risos . ) 

O exaggero das a ffi rmações no nobre Deputado .decorre naturalmente do 
seu exces.;ivo ardor . O seu estaido feb;ri-1 leva-o a dizer cousas como esta 
que eu sou. bravo e que o Sr. Antonio Carlos é bravo! tem d• mon01polio da 
bravura! Sou um pouco m a ts ro·busto do que o nobre leader da r:n.aioria, nJa.s 
de lbravun1 não tenho nada. 

O 1SR .. AnoLPHo Bl>RGAMINI: - O conceito .sou1.1gé; das ~roprias considera-
ções de V. Ex. 

o 'SR NICANOR DO NASCIMENTO: - ·O ·.S'r: .genera,l Rondbn nunca poderia 
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dizer-me: "Brabo não seja". Nunca estaria nessas condiçães. Tenho lLIIla 
uhi.C:a espBcie de bravura ~ a da sinceridade; de dl'zer as cousas do meu 
ponto de v ista, .em-bora com saorificios. Mas essa bravura é qu.asi :negativa, · 
pois é daquellas q ue se quedam no seu ·ponto. de estabilidade; não o'ffendo 
nem aggrido a ninguem . E' ó minimo de 'bravúra. ·Só faço é me d€1fender. 

S . Ex. exagigera, evidentemente . 
De modo que a affirmação d'e IS. E;x., quanto ao Sr. MaTio Julio dos 

Santos tem de ser 'ibipartlda.< De ·um lado, :S. Ex. ficou sem perigo d€ de-
tenção, de prisão, e ·até de co.nducção, desde o momento. em que trocamos 
um amavel diaJog0, nesta Casa . Ikpois disso, su c'cederam novos aconteci-
mentos. 

v. · Ex. sabe, Sr. Presidente, que a bravU.ra dos revolucionarios chegou 
a esse epilogo tragi-comico de Montevidléo: sahiram daqui de bandeira ver-
melha e chegaram al!i com a han.deira verde, da esperança na clemencia! 

Mas esses senhoriês; -com essa bravura po1ychro·n.ica e esporadtca, assim 
:fazem pelo menos uma .revolução por dia, e, quando não a fa;Ziem, annun-
ciam-n'a. Já está uma •anriunciaid:a. ipara O· dia 16. Todo o mundo saibe di1'3So . 

O \SR. FRANcrséo PErxoro : - São revoluções a prestações,. 
o ·SR. NICANOR DO NASCIM'ÉlNTO :. - E.siperaim elles que, naquella data:,.' o 

Sr. Arthur Bernardes renuncie diante do gesto a.t'Togante da revolução·. Eu, 
porem, os tranquilUso. Não vale a pena accol'd'arem-se de madrugada, virem 
em massa ·para a cidade, para fazerem todos esses estropicios, porque, desde 
jâ, eu declaro, autorizado pelo Sr. Presidente .a.à. !Republica, que, haja o que 
houver, succeda O que ·SUCceder, S . ·Ex. não renunciará - resiste, resisÜrá : 

Não ha, pois, necessidade de fazerem os revolucionarios toda essa .-fi.gu-
!'ação r€volucionarfa, porque tal figuração lembra o caso da comedia grega. 
V . Ex. sabe, .Sr. Presidente, que ·a come;dia grega usava mascara. 'Quando 
queria a'PaY.orar, usava uma anascara b·e.meinda, , cheia de rugosidades, d·e chi-
fres, de pedrarias, cousas •que pudessem fazer co.rrer . . Os nossos indios· .tam-
bem usàvam, nas suas g uerras, as. faces recortadas, os ·beiços com fragmentos 
de o;,pos, as orelhas com ·pedTÍl'6 penduradas, o facies 'minaz €. tremeruá:o, a 
figura, emfim, ar.rogante, para .que os adversarios corressem. Succede, porém, 
que os adversarios agora não estão dispo-stos a correr, e; por isso, essas revo-
luçõe:;; começam •bravíssimas - ·com ·rartos pennachos de fumo, os navios 
-passeiam pela bahiâ, páram arrogantes, diamte do. Cattete. . . e o Presidente 
continua a assignar tranquHlamente os 8€.US de.eretos·. A revoluçij,o, então, 
transpõe a barra, d€Sce vara o .sul e vae-.se a pouco e vouco mudando a co·r 
da baiJ:deira : de vermelho· ruhrp, passa para o escarlate, depois para o ver-
mf'.lho claro.; do escarlate para o afa:ranjado e do alaranjado· para o azul; e 
quando atravessa as aguas de IMaldonado, já a bandeira é' o verde claro, o · 
ver.de da esperança .rafüante. E 13odeim esperar, .pol.'que os fortes, os que re-
sistem, são clementes: nãü quer€m sacrificar .ninguem; salvam ene.rg ica-
m ent'e a Republica, mas nem odeia~ nem ·per.seguem. 

Assim, já está o nobre Deputado ifilfo·rmado . Da ;prtmeira vez, na;da ha-
via contra o .Sr. IMario Julip dos Santos; nã-0 foi preso. Mas, da segundo foi 
de tido, porque havia muita cou.sa 'c-Olllt.ra a sua importante perso.nálidade . . 
Emquanto se verifica isso, IS. Ex. está preso. 

O Sa . . ADoLPHo BERGAMINr: -- Mas como se diz isso com essas• sans- façon? 
0 8R. NICANOR NASCIMENTO: - V . Ex. conhece, o estatuto da prisão pre• 

veritiva . .Para que serve essa prisão? Para €vitar q ue o individuo fuja e d~· 
.tru?- os elementos docum€ntadores, proJ:>?,ntes do de!lcto. , 

o .SR . ADOLPHO BERGAMINI: - Mas ' V. Ex. esqueceu os elementos impr€S· 
cinqiv€is da ,prisão preve<ntiva. 

O SR. NrOANoR NASçrMENTo: - Mas n-0 esta.do de sitio são elles prescindi· 
veis . (Apoiados.) Ahl ,é que está a qu€Stão. 
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E' t•ealn:ente a distincção scientÜica: ·na prisao preventiva, do sitio, esses' 
são prescindivei;;;, e no estado no-tm al esses elementos são imprescindlveis. 
Esse é o traÇO differencial . 

O SR. ADoLPHo BERGAMIN1: - Que V. Ex. ;faz. 
o SR. NICANOR NASCIMENTO: -'- Que a sciencia :faz. 
o SR . ADOLPHo BElRGIAMINI : - Não. 
o .SR . NICANOR NASCIMENTO: - Prosi.go no .que estruva dizendel'. 
Sustentava eu, .Sr. Pr.esidente., que n ã o s·ei si o Sr. Mario Julio dos San-

tos ê ou n ã o .criminoso . Tenho tendencia para acreditar que não, porque te-· 
nho vivíssima sympathia por elle. 

o SR. Al>OLPHO BERGAMINI: Não é questão de sym.pathia, e sim de--
justiça. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: '.Meu ponto d e vist<i, só põde ser generoso 
para com esse moço de quem t enh o não grande conhecimento, mas creio pes~ 
~oa ·bcmissima, bom che.fe de familia, g uarda n aicionaJ excellente .. . 

o SR . ADoLPHo BERGAMINI: - Repillo a fronia de V. füx. 
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - . .. cidadão incápaz d e fazer r evoluções . 
o ·SR. ADOLPHO BERGAMINI: - V. Ex. póde fazer ironia desde que -redi-· 

culazirou tão .fundamente a Marinha N aciona l. - · 
O SR. GILBERTO AMADO: - V. Ex. não chame essa gente de Ma.rinha Na-· 

cional. (Apoiados). 
O SR. NICANOR NASCIMENTO: - Si a Marinha Nacional !fosse o que são es -

ses homens que impensadamente se apoderaram de um encouraçado•, sahiram. 
barra fóra, desmoralizando e enf.raquecendo o paiz, fazendo .com que o Bra-
sil fosse cha!).1ado de Paraguay g rarule, •si a Mlarinha brasileira fosse is so ,. 
mer eceria o nosso desprezo. (A.poiado-s). 

o SR . THIERS C'ARDoSO : - A Marinha Naciona l .é o bravo Almirante Ale- · 
xandr.ino d e AÍ.encar ! (Muitos apoiados). 
' o .SR. NIOANOR NASCIMl!JNTO: - A MoariJnha Nacional é o Almirante A1e.- · 

xandrino de Alencar, · é o velho de ·so annos, que , subindo as escadas de um 
eYicoura çado, debaixo da fuzilaria e do logo, seguro, intrep.ido vae a cum.pí:-ir-
o seu dcveT, (muito bem; munto bem), est e é que é a re.pr,esen tação da ra~a,' é -
que r0presenta a Marinha bra:si·leira, (m1uMo bem), e não a,quelles que .fogem. 
para se e ntre,gare.m em Montevidéo, tomadO'res .. de c ocaína, que se rebellam' 
em e:x;plosões furio·sa.s dos estupefacientes. 

O SR. AooLPHo BERGAMINI : - V. E.x'. não 'póde dizer que a Marinha Na-
cfonal .seja o Almirant e Alexandr ino de Alencar que ifez uma .. pro.eza indivi'-
dual, muito louvavel, mas ,.que praticou um er,ro extraordinario de tactioo-
milltar. 

·' O SR. ALvARo DA RoOHA: - A n ossa h istoria. est á cheia d esses exemplos;-
Pedro II, pflrtindo para o Paraguay ! (_4.pOia;d!~s) . 

o SR . NICANOR N ASCIMENTO : - Sr ., Presidente , a ·Marinha de guerra bl'a .. 
s ileira são ·homens bravos q.ue se bateram no Paraguay, que lutaram por to- · 
da a parte, que atravessaram o At lantico e !foram collocar-se a o lado da ci-· 
vilização na Euro.pa, apeza .. r de -não t e r em -a pparelh am·entos nece.ssario's e na-
vios promptos para ,a batalha! A Marinha. bras'.ile!ra ro.ram .. os n a'l'ios mer-
rontes que a.travessaram a zona de -gu erra a t acaidos pelos submari'nos, cle-
fi;ndendo- se dos torped os, s empre com a bandeira n aicional ·bem limpa e bem-
alta no topo •]as naves a ltivas ; n ão são aqu elles que 'se revoltaram, como in-
sensa tos, e que fugiram co.vare.emente, não ousando enfrenta r o llflnas Ge-
raes, e foram entregar-s e ao ·estra n geiro, pro•porcionando-lhes um espec.ta cu lo• 
ridiculo! · 

O SR.. FR.ANc~sco P EIXO'l'O: _,_ Ver.gonhos am'entc . 



o SR. NIOANOR NASCIMElNTO : ·_ V . Ex. não pôde dj,zer que atacamos a 
.:ivrarinha brasilei.ra; quando nõs nos apoiamos na Ma rinha brasileira que con' 
.\Clemnou .expressamente o levante, porque sinão V . Elx. tei·á d·e esco1her para 
·ella, entre essas dua s attitudes; o.u V. Ex. reconhece .que a Marinha. ficou 
leal e firmemente ao lado do Governo, como nós ácreditamos, e ·po·r i(lSO, cam 
·bravura não a lheriu a rev olta, ou V. E x . ·diz .que ella n ã o adheriu por de;i· 
lealdade, por ·covardia. pm· m edo a o combate. 

O .SR. Ar.>'{ARo .:fl.ooHA : ~ Não J:ia fugir •a •esse lemma. 
o ·SR. NrCANoR NASCIMEJNTo: - Essa é a a lternativa; ou foi por cobaFdl!l 

o q ue , i'epillo, ou .Por 1lrer-oismo, por lealda de, o que ·é verdade: (Apiofrtdos . 
.Palmas). 

o ·SR . EU.RICO VALLEJ: - V . Ex . deveTia dizer que o 1SJ'. Minis tro. Ale· 
:xamdrino de :Alen càr, c-om ·seu aeto de heroísmo·, symbolisou ·a honra de no!!· 
·ea Marinha. (Applawsos [jeraes) . " . . 

O • SR . AooLPHo· BERGAMnn: -~ Então, estamo•s mal servldo·s de Marin.lia, 
porque o .Sr . Almir a;nte Alexandrino c1e Alencár não c onhece os ma .is ele-
mentai·es preceitos · de tactica de guerra, ·que qualqu er g rumete conhece . 

o SR. NICANOR NASCIMEN'.l'O: - E' uma injustiça que V. ·Elx. faz. o que 
.q ualquer grumete não: f aria é o. que fizeram os revoitados do fJ . P au lo. 
( Apoiaclios) . 

O SR. ADoLPHo BEJRGAMINI: - .Reconheço a bravura pessoa l ·e milita r do 
:s r. Almirant.e Alexainavino de A lencar, ma s não deixo de reconhecer que 
prâ tico.u um. g ra nde e1·r-o de. iactica. 

O :SR. NEL.SON DEJ SENNA: - Capacidade . administrativa e coragem. 
O .SR. NIOANOR NASCIMENTO: - iE'·eço permissão- aos meus col!egas pa~·s 

fazer ·um par a llelo rapido: de um lado, temos o Almirante AlBxandrino de 
Alenca.r, honra, g loria, efficiencia e e.sth etica da n ossa M>a1·inha, o homem 
·que assumiu v c omma n do da esquadra quando rébellad·a, não pará fugir, mas 
para bateT-se, n ã o para desappar ecei· :no hori:oont e, não para evitar os e.a· 
T2hões dos a dversa.rios, mas, para ·combater debaixo de todas ru,· ba t erias do 
Districio Fed·eral, mas para resistir, em .batalha ·abe·rta debaixo do fogo da;i 
forta lezas ' legaes, p elejando e commandando c om gra.nde brilh-o, mm1ten:do as· 
sim, a mesma cor ageJn, quer como legalista, quer como revoltoso que sô 
.abandonou o Aqii idciban, não em um gesto da fuga, .mas, quando' ·este füi 
t orpedeado, •em red'rega dura e .qua:si afundava n as' aguas de Sa.nta ·üathar.ina. 
Almirante, q uando commandava, a lmirante te11do dado <'Ls maiores p.ro.va;:; de 
·capaci.dade indiv idual e t e.chnjca, resis tindo e supprindo as deficiencias pela 
technica,, o numero pelo her-0ish10 .. . 

O SR. THIElRS ÜAR:Doso: - V. Ex . dev.e aprôveita.r 0 momento ,para re-
.quer.er á Gamara a nomeação de uma GOmmissão pa ra receber o .Sr . Almi-
rante Alexandrino de Alencar. 

O :SR . Ano.LPHo BirnRGAMrNr : - Mais uma zum·baia. 
'O SR. NIOANOR NASCIMENTO: - ... ü Almirante A·lexa ndrino de Alencar, 

.com 80 · annos, com estudos c-ompletos das nossas questões navaes, o uniM 
que tem conse.g uido manter -organiza da a Mlarinha do Brasil, e do outro lado, 
;para contrapor a essa a utorktade ·technica, t emos a o nome do excepcional 
.m a rujo .. . o me u illustre ·coÜega, advügac1o. nos a u ditorias do Di-strict-0, ·Fe-
dera l, lJrova'Velmente, !futuro especialista em Marinha, q ue. vem pontifiçar 
que esse a lmir·a n te n ão sa:be nada . 1s , ·Ex. é quem sabe tudo. (Ri!sos eim. va-
1·ias bancadas). 

O SR. ADoLP'Ho BlilRGAMINI : - Não precisa s.er especialista em !legocios de 
.marinha. o erro é tão .pali:nai: .. • 
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ó SR. NIOANOR NASCIMENTO: Chama,ria a attenção do meu nobre colle-
ga, que tanto estimo, para que .não deixe que as p·aixõe.s o colloquem nessa 
.situação que roça pe1o rid.iculo, quando quer i:ncrep.ar de incapaz quem este-
ve toda s ua vida no mar, quem é o homBm d.o "rumo ao mar", que reorga-
nizou por duas vezes a Marinha, que não teve falha, qu er como revoludona-
rio, ·quer quando estava com o gorverno, e é alvo do maix:imo respeito nacional. 

Nã.o faço zumbaias ao Sr. Alexand.rino de Alencar, nem a ninguem. O 
Sr . Ale:imnctrino de Alen{)ar é meu a:rri1go p.essoal, tanto quanto V. Ex. , diz 
que é do 1Sr . :Odin, :sómente com a dtfferença, que elle é tão. carregado- dé 

' grandes ·e extrao11dinarios serviços á Repu'blica d.e modo que, alé~ da e.stima 
pessoal eu ·ben1ho grande afuniração ... 

o SR . .ALVARO ROCHA: - Como todos _nós . '.(.Apoiados) • 
O 'SR. NIOANOR NASCIMENTO : - . .. ,pe1o heroismo com que - á :frente da 

mo.cidade sadia - bateu a m<?<iidade ·cova;rde que ifugiu ·e se foi entregar ao 
estrangeiro, daTudo o esp·ectaculo da nossa indisciplina, da nossa tristeza . Ao 
;passo que os ·r~vo•ltosos como esses~ !IlOS humilharam e nos mancharam de 
lodo e de .miseria, •o a~mirante, com oitenta annos, representava a raça, a 
rpatr!a, a nobreza, a Marinha e a g}oria de todos nós., (Mut'to bem.. · .A.ppidusos 
g eraes, p.a ltmas) • 

Senhores, não leveis tão longe os V.ossos rancores que vos d)azem· esquecer, 
que desfiguram as cousas verdadel.rame.nte beUas e g loriosas qu-e temos . 

Sr. Presidente, tudo oonvidava esse ho.mem ao repouso; os grandes servi-
ços com que já está saLdo para co.m a patvia, os seus grandes. tvabalhos actuaes 
de garantia do gD'Verno, a sua situação de reformado, 'OS seus 80• annos, a sua 
molestia, as doloros•as ,pe"rdas !familiaJres que soiff!reu, tudo o convidava ao re-
pouso . Mas, no fundo daque1la alma bella, encantada, sempre de idealismos e 
olhando com amor profundo a ima~em de •sua. patria, na hora ~m que viu 
que sua patria se desfazia na ridicula ac.tuaçã;o dos intoxicados, na mi.seria da-
quelles que, em ·v;e.z de l'.'esistire·m ·com o covpo e com o esp.irito, já q u e se ha-
viam rebella(J.o, se aniquillaram na-difusà dubiedade das attLtudes, esse ih.om·em 
velho, sentiu que era n e.oessario dar mais uma vez tudo, a vi·da, a energia, a 
cora,gerrt maxima para .que de sua patrã,a ao ·menos o nome 'S•e sa1vasse. Si 
tivesse· morrido, na refrega, no brav0 cumprimento do dev;e.r, de toda •essa ri-
d'icula comedia .revolucionaria, teria ficwo a}guma cousa de trágico, de d'ra-
matico, de bello. 

De modo que mor1'endo e1le saivaria a patrJa do ridículo; vivfmdo_, salvaria 
a .patria, a honra da Republica, ·para que possa continuar na senda do pro-
gresso. 

E' preciso re·sp·eitar esse homem, collocando-o bem alto no nO'~so carinho, 
no n'osRo respeito. iE' um symbolo. Si continuarmos a desrespeitar o que é 
respeitavel, e.ndeossar o que é ridículo e miserave.1, a nossa P·~tri'a caminhmrá 
cada vez :mais .p•ára os aspectos lobregos da desgraça. E' .preciso I'e·spe.itar e 
saudar o .Sr. Almirante Alexandrino. de Alencar, porque saudando e respei-
tando a belleza do seu gesto, estamo1s cultuando a nossa · patria! 

O .SR. EuRICo VALLE : - Cultuemos esse 'grande brasileiro ! 
O SR. NIOAiNoR NoA;ScrMENTo: - ~r. Presidente, aproveito a suggestão do 

nobre Deputa.do, ·e peço á V . Ex. que. ·Con1sulte á Camara so·bre si ac.ceita esta 
proposta: que seja nomeada uma c.ommis.são .de 21 mêm'bros, representando 
cad•a um dos Estados da R epublica, para que vá receb.e.r, por occa;&ião de sua 
chegada a esta Capital, o velho Almirante Alexandrino .de Alenear, que é -
neste momento - á gloria da raça, o· esplendor da patria (MuVto bem) . 

o SR. ARMANDO BURLA111AQUI: ,....- A Gommdssão de M)arinha e Guerra irá 
designar uma .commissão para compare.cer aq desembar.qÚ.e do Sr. Ministro da 
Marinha. 



O SR. · NICANOR NASCIMENTO: - Muito me satisá'az que haja convergencia de 
todos os valores v·erdadeiramente validos da no.ssa rpatria para elevar, para 
alçar, para fazer lt"ebr·ilhar caida vez mais ·esse ·nome, illuminar esta nobHissima 
attitude . 

Que a m;ocid:ade vejà nesse exeariplo, que, deante dessa grandeza, deante 
dessa nobreza, mesmo as paixõ.es as mais formidaw..is são obr:iJgaidas a arrefece] 
e calar, tal o eff.eito da beJ.leza e do éheroi.smo. · 

Não aicredito que precise dizér mais nada para que a Camara resolrva nes8e 
senticlJo. Não ha homenagem que nesta hora ooste para realçar o gersto do ho-
mem que, no momento, . concretiso-u tudo quanto temos de energia e bel1eza. 
(lJfuito bem; muiíto bem. PahluJ,s no reC<Vnto e nas galerias. 0 orador é viva. 
mente cumprimenta:GJo ~ ç,braçado). · 

O Sr . . Presidente: - O Sr . Ni-canor Nascimento requer que a Camara so 
faça re,pr.esentair por 11mà Commissão de 21 membros, á chegada a esta Caipi· 
tal do· Sr. Almirante Alrexaimtrino ·ae Alencrur. · · 

Os se;nhores que a,pprovam o requerimento queiram levantar-ise. (Pausa). 
Foi aipprovado. 



SENADO FEDERAL 
SIDSISÃIÜ DE 5 DE NOVEMBRO DE 1925 

O Sr. Bueno Brandão: (º) - Sr. p ,i;esldente, pedi a paJruvrn. para, ll~
intermedio da Mesa, submetter á oonsideraçã0 do Senado o requerimento que 
passo a ler: 

"Requeremos que na acta da ses,são de hoje se inscreva um voto 
de absoluta condemnação do Senado Federal ao Jevante de parte da. 
guar:nição do couraçado São Paulo e a reaffir:mação de sua inteira so-
iiãariedlade ao eminente Chefe da Nação que repr,eisenta os princ\pios 
fundamentaes da ordem e segurança sociaies, mantfestando seus ap-
;plausos (!;s forças de terra e mar que, na patrioUca defesa da Consti-
tuição e das leis executam a ordens emanadas do poder constituido." 

Está devidamente assignado. 
Sr. Presidente, pode,ria, eximir-me de justificar a apresentação deste re-

querime.nto, porque os seus ter:mos são claros e. ' precisos e da conveniencia. 
e opportunidade do pronunciamento do :Senado, estão certos os senhores Se-
nadores presentes, que o honraram com as suas assignaturas. 

Na just1fiéa;;ão deste requerimento, por,ém, pouca cousa poderia eu, adean-
tar ao ,que 'já G per.feitamente conhecido pelos senhort'S Senadores e pelo paiz, 
em ,consequencia das notas oHiciaes fo,rnecidaes á inl;prensa desta Capital ;pelo 
Poder Executivo . · 

Destas notas, Sr. Presid-ente, , consta que uma parte da guarnição do en-
couraçado São Pauio se insubordinou na manhã de hontem, conseguindo do-
minar não pequena parte de marinheiros e offidaes que se 'mantmham e se 
manteem fieis ao Governo e ás iilst1tuições republicanas·. 

Pelos factos conse;quentes, Sr. Pre,sidente, parece que esse mo'Vimento de 
insubordinação de uma pequena parte da guarnição do São Paul<Y, não teive 

. ,nem poderia ter as consequencias, sem duvida lainentaveis, que te,riamos de 
presenciar, uma vez que fossem efficientes os meios de que podessem dispor 
para perturbar a ordem e a segurança pubUca nesta Capital e ,em todo o p,a;iz., 

Mas, .Sr. Presidente, esse facto que,. como disse, não te'Ve as consequeÍlcias 
desastrosas que poderia ter, não deixou sem duvida de .causar perturbações 
muito graves na vida pacata desta Capitail, trazendo, ainda que por momentos 

(*) Não roi revisto pelo o orador. 
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curtos, o sobresalto, a andedade e a incerteza á p,opulação Iabori<osa e trabs,lha-
dora de,sta Chipital, que .só precisa de paz e de trawqui1lidade P'M'a desenvolver a 
sua actividade util ao .paiz. 

Tem a1nda, .Sr. l?resi<d:ente, esse mov1mento condemnado por todos os ·-bona 
brasileir:os, um lado que se me affgura de certa gravildade po·rque é a n;i;mi-
festação de ·um symptoma dete:rm.jnante do estado d·e espírito de alguns com• 
patrícios, representantes das classes arma.das, que se deixaram cqntain:linar 
pelos virus da dnsoburdtwação e da desol'dem, que a todo custo dieiv;e sé·r suf-
:focwdo para a ,garamtia da paz, da tranqui11idade e d,o pr:ogresso desta terra. 

Não seria, pois, ociosa, :Sr. !Pres1oonte, a manifestação do Senado Federal, 
pronunciando-se .de modo. positivo .contra esses actos, não direi de revolu-
do.narios, mas de cri.ruinosa insubordinação, .que aviltam os fóros do Bmsil, 
qu.e precisa ser considerado pelo mundo inte'iro como um paiz civdlizaxro, or-
de.Iro ·e servido po•v institu1çõ.e,s liberaes, .garantidoras de todos os cidadãos qu€ 
haibitam este paiz. -

E' , certo que o Senado F1eder.al, por actos expressos; te·m se mainid'estad-0 
com !j.poio ponderado, ·con'sciente e d•ecisirvo ao ,Poder Executivo, que nesta iho-
ra de · grandes apprehensões para o pa iz tem. se conse!'Vado em uma atmo.sphe-
ra serena, tranquilla, energica e forte, correspo.ndendo assim aos· desejos da 
rpopulação brasileira, que a o ac.tual S.r. ,P.residente da Republica confiou a tre-
m·enda tarefa de .1gerir ois negocios publicos. 

Serve ainda essa mani.fe.stação, Sr. P ·residente, para demonstrar a p©pu-
1ação inteira do Brasil, desta Capital é dos Estado·s que 10 1Senacfü· ·Federal sabe 
comprehender ~ e cumpri.r o seu dever. Se·rve d8 av1so 'á população ordeira des-
•ta Ca pital pa.ra que, comprehendendo . a %raividade da situação, fique conY-en-
IC,ida de que estas p i;irturbaçõ'es da ord81(Il, essas manifestações de indiscip}ina 
não attingem tão sómente aos püderes •constituídos; :não envolvem nas suas 
mafüas e n a.s su.as conse.quencias desa,sfrosas tão sómente aqueUes ',que re· 
presentam. .u:ma parceila ido poder publico ou que occupam um lo.gar na l'e-
presentação nacional. 

O perigo é muito maior do que muita ·gente suppõe, po.rque ninguem po-
derá a.valiaT as consequencias desses actos de. verdadeira loucura e que ·,prin· 
,mordi•a!mente irão abalar em s•eus fundahientos ,toda a sociedade brasileira, 
constitucionalmente organizada. E é para que esses idea.es, é paria. ' que esses 
perigos .sejam conhedd'os de toda a população, que o .Senado Fedérál, em um 
movj,mento de eJ:evado patriotismo, se levanta par·a c.on:demnar o ultimo mo-
vimento, como já condémna.mos os anterio.res, e para prnstigiar a çi;utoridade 
constituída, man<i;festando a sua aibsoluta confiança nos se.us actos, dando so-
le~ne testemunho de sua inabalaV'el convicção, de que o Gave·rno ::,aiberá, hoje, 
am.anhã e sempre, cumprir o seu dever. · 

1SÍ10 estas, .iSr. Presidente, ais considerações .tenho à ifazer . para Nsti-
ifica1• o requeriménto que :submetto á consideração .e ao voto do Senado. 
(Muito". bem; nmito liem.). 

Vem á mesa, é lido, apoiado e posto em discussão o segui~te· 

REQUEJRIMENTO 

N. 3 - 192'4 

Re.quer.emos ·que na acta da sessão. de hoje se inscrev!!- uni <voto de aibsci-
Iuíta condemnação ido Senado Federai! ?-º leva nte de parte da guarnição do 
couraçado E. Pau'Zo, ·e a reaf.firmação de sua inteka solidariedade ao emi•nen-
te· Ohefe da Nação, q'.ue representa os principfos fundamentaes da ordem e se-
g nranç•a socia~s, manifestancUo seus applausos as forças de te.rra e mar que, 



51 -

na paitrioüca defesa da Constituição e da 1eis executann ·ais ordens emanadas 
do poder co11stituido. 

:SaLa das .sessões, ·5 de Nov·embro de 1924. - A. Azeredo. - Pere1ma Lobo. 
- Eusebio de A:n·draile. - Mati.cÍOnça Martins. - Miguel J. R. de Carvalho. 
- E ·urivedes O. de Aguiar. ~Pedira Lago.· - Berna1;d:ino Monteifl1o. - ThlJ· 
11wz Rodrigues. - G-eneroso Marques. - Herrnenegikliri de M ·oraes. - João 
ThO!rné. - Bueno Brandão. - Mendes TaV(Lres. ~ D,fonysio E .entes. - Oa'r~ 
los Oa·va;tcan.ti. - Affonso Oamarg'o. - Ouwha Ma;ohado. -'"- Pires Reb-elZo .. 
_:_ Vespiicfo ae Abreu. - Llntonio Massa. ·_ Bueno "ae Paiva. - Costa Ro-
i!Ji•igwes. - Antonino Freilre. - Ve~ncio Neiva. - Mano·el Monjardim . .:__ 
Aàolpho Gordo. - Lwiz Adolpho. - A1fredo Ellis. - Silverio -Nery. - João 
Lyra. - Feltippe Schmuidt. - Ferreirç, Ohaves .-·- OOll~los Barbosa. L~pes 
Gonçalvea. · \ 

O Sr. Moniz Sodré: - .Sr. Presidente, peço a V. Ex. a bo·ndade' de me 
fazer ohegar ás mãos a moção· que foi lida, (0 Olf"ador é sati1sfeito). 

Creio, Sr. Presidente, que não ha um só dos :meus Hlustres oolle•gas que 
me faça a injustiça de acreditar que eu seja capaz de dar o meu apoio· -ou o 
meu voto a esta moção que acaba de ser lida peJa. Mesa e fundamentada pelo 
eminente re•pre-sentante do Estaxio de Minas Geraes.; moção, que ireputo'. além 
de oí'fensiva á lealdade dos amigos do Governo nesta Casa, pois é como 
que uma sondagem ;feita á corisciencia de SIS . . EEx .... 

o SR. MIGUEL DE CARVALE(O; - V. :mx. nfüo teve IP·I1D'OUração dos amigos 
do Governo para dize!!' isso. 

O .SR. MoNrz .SooRÉ; - ... como;- tambem .se me afigura um carteJ de 
desafio ao pundonor, ao.s melindres m.oT·aes, aos brios da nação, justamente 
revoltada contra essa politi·ca de ' arro·oho, de subordinação e d~ vi'ilã:niãs ..• 

o SR. ANTONIO MoN_IZ; - ,A;po}a;do. 
O SR. Mo·NIZ SoDRÉ: - ... que· tanto vae cmrnpur.cando a p·atria b.ra-

sÜeira. 
O eminente Senador por .Minas Geraes aicaba de aiffirmar ·que o Senado 

tem dado provas sobejas, successivas do seu apoio ao Governo e que, por 
essa razão·, pareceria dispensavel a ap·resentação desta moção, mas· ·que, no 
momento actual, ella se torna conveniente po.rque .grav·e•s são o.s- perigos 
que assolam a no.ssa nacionruli"dade, tornando, po.rtanto, necessario que a 

,mais a:lta oorpo!!'ação do Parlamento LBrasileiro maniif~ste de publico·, mais 
uma vez, a solidariedade com o -Chefe da !Nação. 

Mais., .srs. SênaJdores, é mi'ste!l" que nós· saiamos destf!, atmosp.hera de 
duvidais, de vaci!lações, de · lncel'.'tezas, e· de mystificações em que se aioha o 
paiz. 

De um lado, o illustre zeader da maioria da Camara dos Deputados af-
firma que -esses mov.imentos são serr" nenhuma significação·, sem nenhum 
vaior, e que o Go:ve'rno continua fo·rte, -prestigia.do por toda;, as cla;sses 
sociaes. 

Por oU:tro la.do o digno .Sena<'"or mineiro ·declara que gravissimas conse-
quencias podem resultar desses mesmos morvimentos. 

o SR. BUENO BRANDÃO; - Poderiam. 
O .SR. MoNTZ S.onRÉ: - iM:a;s, se poderiMr..-, si não .ha contradição entre 

o eminente representante de Minas Ge·raes nesta Casa· _ã o ·honI-ao.o ieade:r 
da maioria da outra Casa do no·sso Parlamento, na apreciação desses mo·v.i-
mentos, a contradicção, então, se ma1rüfesta e·ntre o Sr. Bueno 'Brandão, e o 
Sr. Bueno Brandão-. Poél'que, as razões justificativas dessa mo·ção foram, 
no cizer de S. Ex., o grave perigo de'sse movimento revolucionario. 

o .SR. BUENO BRANDÃO; - V. Ex. nega'? 
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O tSR. MONIZ SODR.Él: - .S. Ex. afifkmou que as l!'azões· de ser dessa 
mo·ção eram os gravissimos perigos que co['re a Nação com e.ste movimento 
revolucionario-; mas, si não é esta a razão, sil .S. Ex. retira a sua justifi'ca-
tiva para não !ficar em co111tirax1ilcçâi0 c;om o dNustrie leader da maioria da Ca· 
m.ara dos Deputados, então S. Ex. Cláe em Óutra situação ainda ma,is g·r;itve, 
que é o da falta de confiança na maioria desta Casa. (A.poidos; não apoiados), 

O SR. !BUENO BRANDÃO: - O requerimento está assigna,do e apresentado 
pela ma.ioda. (::Apovados). 

O SR. MONIZ S-0iDRÉ: - O requerimento teria ·sido lançado então como uma 
sondagem ... 

O .SR. BUlmNo BRANDÃO: - Isso é uma injuria que V. Ex. faz ao Senado. 
·O SR. MONIZ 1SoDR.Él: - ... o .que· seria uma injuria, o que. s erd.a um ui· 

trage ao 1Senado, que po,r todos nós ('.everia ser re;pellidio; !!ThaS si não é uma 
scnrdagem á consciencia dos .Senadores, então, é porque; realmente, esses mo· 
vi/Jl:llenrtlos· retvo[ uJcfonariJos tlrazem .gra'Vlissimo aibal-o· lá estaibilidaJde do · Go· 
rverno. E v-oatamos a .,.minha Mfü:mação primitiva, c011testada pel-0. nobre 
!Senador: atra'V'e•ssamos urr.a phase de mystificação, porque ao passo que 0 
Sr. Deputaido Anto·nio Carlos aif.firma e reaiffirma que esses movimentos 
:não .teem a m1nim.a s-igmifilcação·, a ine·noT expressão· política, o eminente 
Senador por 1Mlinas confessa a sua e·xtrema gravidade. 

O 1SR. iBUENo BRANDÃO: - V. •Eoc. está combatendo a moção de ohontem 
e , não a de boje. 

O :SR. Mo·NÍz 1SoDR.Él: ~ Srs. Senado·res, e u dizia que é indispensavel que 
saiamo.s dessa atmosp.hera de duvidas, de incertezas e de vacillações,. ·q:ue 
cream esse arnibiente· nebuloso de densas mysti'ficações. 

O .SR. BuEJNo BRANDÃO: - Da parte dos am1g-os do Governo 'Ilão 'ha va· 
cillaç%J nem du.v1idas. 

O .SR. MoNiz 1So!DR.Él: - Diz S. Ex. 1que da parte dos am igos do Go· 
verno não lha duvi.das nem vacil'!ações. Mas, nesta m oçã o, is. iEJx. 'c.o'Ildernna 
o mov·imento revohiciünario que acaba de dar-se a bordo de um dos n-0ssos 
grande's 'Vasos 'de guer1·a. Entretanto, não diz .quaes são os moveis .desse 
movi-rr.en to. 

o .SR. BUENO B~NiDÃO; - Não são ·conhecidos. T alvez V. Ex,. os possa 
dizer. 

·O 1SR. MoNrz .SoDRÉ: - Se não são conhecidos, não podemo•s condemnal-os. 
Não se condemna um movimento., um acto humrano, iridirvidual ou 1col1ectivo, 
não se profliga uma ;revolução, sem que se sa~ba, expressamente", quaes são 
os seus fins, e as· causas que a determ.inam. 

O SR. BIDJNo BRANiDÃo: - Não ha re'V'o~ução; ha insubordinação. 
O 1SR. \MONIZ SooR.ÉJ: - iEu digo, Srs . Senadores ... 
O SR. EusEJBio ~EJ ANDRADEJ: - Trata-se de um crioir.e contra a ordem. 
O .SR. MoNIZ ISoDRÉ: - . . . e·u &igo uma banalidade em direito, em so• 

cfo~ogia, em psy;chologia quando wffirmo que não ha um só acto humano, 
individuaj ou collectivo·, que seja, em si mesmo, condemnavel ... 

O SR. ALimEIDo ErJLis: - V. Ex. está fazendo a apol-0gia do .crime. 
O SR. MoNrz So.DRÉ: - Os aictos, sob o seu aspecto II)Oral, só tee·m valor 

;pelos reo.veis que os dete'rminam. E 'ntrando-se ·na sua e·ssencia, na analyse 
doS' se'lls fotu'itos, ·no exame da signifilcação moral das suas causas ê qúe 
podemos saber si eJ.le merece o nosso apoio ou a nossa condemnação. 

Eu, ,Srs. Senallo·res, c0<nfesso-me um pouco con strang!d-0 .. . 
. o ISR. 'MJraum, DE CARVALHO: ~ 'Cómprehen'de-.se ... 

O SR. MONIZ 1SooR.ÉJ: - . . .1quando aJffirmo uma dessas asserções e,yiõen-
tes na su:i, tri-vialidaJde e •que deviam pairar nà 'consciencia de todos -os meus 
pobres co]]egas, si a pa11xão politica não tirasse, por ve·zes, a . 'Visão me'IltaJI. 
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Pois um .homem mata outI'Q, a. p'l"ior-v é essa a mais alta expressão do. 
crime, mas quem ,poderà di~r si elle merece por ess·a m-0rte condemnação ou 
appmuso? Sómente entrando-se Il/O i!ltimo da sua consciencia, no exame do·s 
motivos ql!e o levaram a pratica do acto é que se pôde verjf\car si elle 
mate>u pom-0 uim 'bandido pa;ra roubar, ou s~ em 113gitima de'fesa arrancou 
a vida a :quem lhe queria dar a morte, O·U :prat1cou um acto de h ero·ismo, 
ex·pondo-·se á sanha de assassinos para salvar alguma victima indefesa. 

o .SR . BU!ElNO BRANDÃO : - V. Ex. applique "el cue.nto" . . 
O 1SR. M-0NIZ Somi~: ~ Eu appUco "el cuento". A,ppHco·-<J: ao movi-

mento de qualquer natureza +evolucionaria ou não,_ Eu me consideraria in-
digno de mim ptl'o,prio si lançasse o anathema da minl:!a conde'!T-nação contra 
esse movimento, a que se irefere a moção, se·m p·rocurar saber os seus mo'-
_yeis e os seus intuitos. 

O SR. BUENO BRANDÃO: - >Si não c-ondemna tenha co!l"agem de approvar. 
O SR. ·MONIZ SüDRÉ: - Responderei a V. Ex., que certame nte não se 

rejubilará com a resposta. 
O SR. PIRES RHL;r.lo: - Tsto é urr..a pil!heria de mão gosto ,qJ.e V . iEJ.x. 

está fazende> ao .Senaido. (Troawm-se mu~to'S apartes) . · 
O 1SR. MONIZ ·Som'liÉJ: - Parece-me , .STs. Senadores, que o facto de ser 

eu quasi voz singular nesta Casa ... · 
O .SR. LoPEJS GONÇALVES: ~ Nem podia deixar de ser. 
O SR. 'MONIZ 1SoDRÉ: - ... profligando os crimes do governo neste·s ;i.t-

tenta;dos mo.nstruo-sos que as·sombrarrn a Naçã-0 e fazem, contra eUes, des-
encadearf.lm,set, suce!',ss~varrnlente, e sses m-oviime:ntos 11ea ccio1nados , '.;âi<li 11e1-. 
gitimos IJOrque sãio m anifestações de no·bres senthr.ent.o·s .pela defesa da nossa 
'Pabria, pare'ce que .bastaria essa circunmta;ncia paTa ·qUe os meus iJ.lustres 
collegas sentisse·m, reco~hend-0-se um pouco ás suas pro:prias .consciencias, 
que o maior dever que l:hes assiste, nest~ momeni:o, não -é 'bater palmas· ao 
Gov.ern-0 que julgam vtctorioso, . mas respeitar o di.reito da palavra ao s·eu 
·coJ.lega, iquasi isolado nesta Casa, ma;s que po·ssue a coragem c1v1ca a que 
acaba de se referir o nobr.e .Senado·r, d~ externar, sem ;rebuços, ne'rr., amba;jes, 
as suas idéas e convicções politicas . 

Aflfirmo ao 1Senad-0, sejam quaes. forem as .$ar:aivadas de apaTtes qüE1 
.possam surgir, sejam quaes fü.rem as manifestações de intolerancia dos meus 
CO!legas, que me manterei! a;qui como mais um attestado d:e·SSa coragein 
cívica, que 'berr., sa;be meu eminente ool~ega nunca me !faltou, me manterei 
aqui iJm.pe:rturbavBlmente, para aftfirmar a V. Ex . ... 

o SR. BuENo BRAN!DÃO: ..._ Ao paiz. 
O .SR. M-0NIZ SooRÉ: - . . . e ao paiz, principal-mente, fez bem V . Ex. 

em rectiücar, que o .Senado commette um crime applaudind-0 ou condemnan-
do attitudes, sem .que aquelles que se arrogam -o direito de ped-ir esses ap-
plausos ou condemnações se sintam no de-v;er de. da;r e'x.r>licações caibaes que 
sati-sfaçam a nossa consciencia de !hom.ens ·justos. 

Combato, pois, essa moção, antes de tudo porque ella condemna o mo-
vimento cujos intuitos o illustre .representante de Minas, não expoz ao se-
nado, e eu não estou habituado, <Srs. Sena;dores a assignar de cruz nem a 
apoiar sem consciencia. 

O SR. Mwum. DEl CARVALHiO: - Nem os outros que assignaram estão 
habituados a isso . 

O SR. EusEmo ANDRADE: - 'Mas isso não nos deshonra . 
O SR . M-ONIZ SoDRÉ: - Affirmo que me deshonraria a mim dár qualquer 

voto de condemnação a qualquer acto humano, individual ou collectivo, si 
wquelle que viesse pedir o voto d-0 .Senado não t.rôux,e1sse a plena elucida-
ção do valor rr..o.ral desse acto, .que i!amos censurar. 



;E'redsamos, a:l5fi·rmo e reaffi.rmo, sahir de·sta. aitmo·spJíera aernystific)l· 
ções, em que dia a a.ia o Governo vae inventando revoluções ... 

O 1SR. J3UENo HRAN'DÃO; - O Governo inventando revoluções?! 
O .SR. ·MoNIZ 8oDRÉ: - . .. vae alarmando~ º paiz com as consphrações 

que annun.cia, e diz so.nprehendidas em !l'lagrante. Passam-se ôias. Homens 
de valor, militares e civis são fechados em masmorras i!r"penetraveis; Pas· 
sam-se os dras e o Goveirno não diz á Nação ()'S motivos dessas prisões. 

Desde 5 .de Ju1ho qlÍe atravessamos essa noite eterna de um sitio .qua 
não se acaiba. Fazem~se pt:isões; sequestram-·se' j.ndividaos ... 

O .SR. EusEBIO DEl ANDRADEJ: - D.\!Ias surg-em novas revoluções. 
O SR. 'MoNIZ .SQDRÉ: - ... epi pleno estado de sitio, que não ,permitte a 

incommunicabi.Ji.dade, e entretanto, ella é aib~oluta; lrr..penetravel, quaneco· a 
Co:hstituição estaibeleae que a u:nica pe~1a que pode ser app!icaida nestas 
coµfüçõe·S, a não ser a dó desterro, ê - a detenção, e:x,c.Juindo, ·po·r.tanto, à :iíy-
pothese da prisão incrnr...municavel. 

Não faço insulto á iUustração dos me_us nobres collegas, po•rque estou 
oerto de que elles não igno·ram que não· ha um c:riminalista, que .. ~stabele· 

cendo a linha diif'.!l:erencial entre a prisão e detenção, não ,accentue ' logo os 
seus pontos capitaes de distincção: a <ietençijí.o é j1âJm3.ls ·acompanhada d'e i.n· 
communtcaJQilidade. e 13'.'a;baJlho,s· forÇ\a~o1s. Entretanto, é •oorn o estadr> de 
sitio que ê um esta.d()• legal que o Governo ·urtrapassando as medidas de 
arroclho, que a lei perrr..itte, se arroga a p"od0r disc!l"icionairio e arbitrari;J de 
enclausurar em prisõf),s communs, e incommunicaveis indivíduos que• apenas 
podem ter co;ntra si a suspeHa de não s0rem governístas. · 

AnnuIJJclou-se ha pouco, dizia · 0u, uma conspiração suffocada. Passa· 
ram-se já mais de quinze dias. Que· sabemos dessa consprraçãb? Quaes os 
seus auto~·es e cumplices? quaes os seus moveis, quaes os seus fins? 

o Governo nada diz mas pede; apoio [ condes·cend-encia das Cáinaras. Os 
conspi!rad.Óres foram presos em flagrante, dizem elles. Mas o Codi.go Penal 
exige para· figura juridica do de'licto elemen'tos moraes emateriae·S. ]?ara a 
conspiração é necessario o concurso ' ao me.nos d·e vinte 'Pessoas. A policia an· 
nunc~a .que eil'<fe'ctuou a prisâp ·de trns· ou quatro cidadãos, aliás illustres, sor-
prehendiido o crime; em flagrante. Mas -eomo poderia ser sorprehenc1idu .em 
flagrante esse crime, si não se veriif.icou a existencia material dos elementos 
Je.gaes que constituem a sua figura jurj.dica?... Eis ahi, ~ Governo . faz-se 
cOl!lspirador contra a liberdade dos m>ssos concidadãos, prende-os. de so·r-
pre'sa, a ho!ras modas da noita .. Se.questra-o.s de toda coiivfvenoia humana, 
não Ilhes permitte fallar á nação; lança-]hé.s a fulmi·nação de criminosos e 
vem Pedir os nossos applausos ! ! 

iEu, portanto, Sr. Presidente, voto co•Iitra e·sta moção ou requeúmen~o, 
relativo ás oecurrencias que 1se deram a bordo do São Paulo; voto, antes 
de tudo, po.r este fundamento; n~o applaudo. nem condemn<i actos cujs mo-
veis determinantes desconlheço. 

Condemno ainda essa moção por outro motivo: ella importa em ap.plau-
sos ap Chefe da Nação. 

Chegou agora o momento de responder ã provocação do meu illusfrê 
oolléga, Senador Bueno Brandãio ... 

O SR. Bv>EJNo BRANrlÃo: - De minha parte não houve provocação al-
~uma. 

O SR. MoNIZ ·SooRé: - ... quando S. Ex. convidou-me a que' eu definisse 
a_ m inI'.a attltude. 

O .SR. BUEJNo HRANnÃo: - Não fo! e:xactãmente isto. Disse q·úe V. Ex. de-
clarasse .se; approva ou reprova a revolução•, 
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O SR. MONIZ .SoDRÉ: - Deseja V. Elx. •que eu declare se appr-0vo ou 
reprovo a •revo·lução ! 

Creio, .S·r. !Presidente , que tal tem sido a traj.ectoria irectilinea com que 
me tenho mantido ·na V:Ída rpub>lica, q·ul'; uma declaração destas, partindo ·de 
s . iEx., deveria fuzer com que o meu n ahre co'Hega, caJhindo· em si, se en-
ver.gonha:Sse de si ~·ropr!o. . 

O Sn;. iBU!lmo 331RAND;Á.o: - Não :fiz declaração neruhuma. 
O SR. MoNiz :SoDRÉ: - 1S. iEx. des.eja que eu declare se estou de accôr-

do ou em desaccô-rdo .com o mqvimento revoh1ci-pm.a,ri-0. Respo·nderei a S. E tx. . 
Ainda hoje, iS•r:. Presidente," o Jornal d!o · Commierc-io dec lara que · esses ·mo-

vimentos revolucionarios e'I"'am co·nseq·uencia de ·attitUJdes , de discu rsos de 1Po· 
liti·Cô'·s que, ·ha muito tempo, :veem conflagrando a o'l'dem JJUbU.ca. Parece-me 
a mim que o J\o~l do Oommieroio fazia .q;ual.quer a nusão· âiqcuelle g;rande e 
inolvidavel m-0vime~1to de red:em1Pção nacional que a opinião publtca do paiz 
baptizoii justamente de' iReácçãp• !Repub~cana. 

Declaro, firme e solennemente, a os meus i!lus.tres collega;s .que, si a Re-
acção R e,puiblicana, velas a tti'tudes dos seus mais gradu!iidos· ~representant<o>s, 
provocou movim·entos de reaicção contra esta rpotitica d.ominante, sõ tenho 
que me >felkita.i- em aicha:r m ais rum titulo .de be n em.ffi'encia :pa•r-a à quelle 
grande movimento: .que d·espertou q paiz da immobÍlização· cadaver~ca em , que 
definhava, despertando~ O' para a luta nesses grandes lances impetuosos pela 
sa-l<vação naCio0nal. 

Mas devo dizer ao ·Senado que os dis·cursos dos mais graduados repre-
sentantes daJque!le movimento,. foram sem.Pre inspirados nos mais nolbires e 
elevados sentimentos de !i.beralismo, .no m ais vivo amor 3<0S verdadeiros prin-' 
ciipios da democracia e mais rpuro\s j.deaes politi:cos. · 

, E . eu poderia lemb>rar ao S·enado a 5 p alavras que de uma feita, em uma 
sessão solen:ne, a mais solenne talvez que j á se 'veri.fic-0u rnest a ·Casa, du-

rante aJque!le periDdo agitadp da po!itica nacional,. eu p>ra.feri em respo\Sta ao 
meu inolvidavel anli.go, ISr. R a ul Soares, quando S. Ex. >fazia descambar -0 
debate para as 'retaliações pessoaes, · increpando vivamente o nosso• candida-
to, o •Senador NHn Peçanha. Ao responder de. prompto a S. iEx ., fo>raa:n es-
tás as manifestações do meu sernt:rr, .que era o red'lexqi do sentimento dos 
m eus illu•stres correUgio·nari-0s. (Lê): · 

«O Sr. Moniz Sod:ré: - Lamento rpor is·SO, S>r. Pre·sldente, qu e 
:S. Ex. tenha e•ncaminh!lido o -d ebat e paira esse· .terreno i~1grato das 
retaliaç'ões pesso'aes .. . 

O Sr. RaAtl S;oa1·es: - Mas eu não ataqu:ei o Sr. Nilo Peçanha; 
os f acto·s é .qu~ o· atacam. 

O Sr .. Moniz Soã>ré: - . .. tão. improprio do cavalhefr.ismq ha-
. bitu.à.1 do nobre Semador, maximé , trat~ndo-se de. um . co!Iega illus-
tre , (lõ's mais ê:Qnspicuos nesta Cas·a, e 1que .por uma ·série irnco'ntes-
tavel de serviços' extra o.l'dinarios ao pa!z, figmra hoje, e, de ha mui-
to em luminoso ·d'estruque, na brilhante .galeria dos m ais notaveis es-
tadi>stas da R epubU.ca . 

O Sr. Ves<piwiio· de! A'breu: - Muito bem . 
O Sr . Moniz Soã:ré: - N ã o aco1mrpanhare i o meu illu.stre •col!eg.a_ 

nesse desllse ... 
O Sr. Raiil Soares; - Muito abri.gado. Não fui eu que trouxe 

a q ue stão a debate. 
O Sr. Moniz Soàré: - .. . discutindo aiq.ui a rpersonalidade dos 

candida t O's q.ue m·ell'e.ceram a ho·nra ... 
O Sr . }1,aul Soares: - Não f\ii eu quem trouxe o debate para 

o 1Senado. 



_ ... -.;; 

/ 

-56-

Q Sr. Mon:iz Sodré: - ... de serem infücados pelas iforças politi-
cas do paiz, ao suft'ragiG do e.Je.itorad.o brasile1ro, para o a~to J>Osto 
de Presiden!f:e da Republica. 

iFolgõ· em declarar ao •Senado que aJlnH:ios os candidatos, sejam 
quaes d'0orem as nossas p.rev.enções, sejam quaes forem as nossas màl-
q·uerenças, o•u os nossos despeitos, são incontestavelmente dous mrn-
didatos digmos, si.não da estima pessoal, pelo menos do respeito de 
todos os nossos concidadãos . 

IPM'a que, ,S.r. Presidente, e ssas r.etaliações? 
iPara ven~ermó's _;na Iuta, não vreclsamos conspurcar a arena do 

com1bate, nem swlpicàr ,de )õdo os seus •contendores, desae que cada 
'l1:IIl die nós saiba C'll'lllJPTdr i ntreptdlame:nte o seu dever, surdo. a todas 
as injurias_ e caltumnias, indi<fferente a toldas as ameaças ou a todas 
as seducções, i!'.irme naq·U.ella fé inabaJ.avel, insp-irado nesse mesrno 
enthusiasmo a .que se Terl'eriu - o no•bre ·Senador e só se inflammando 
nas explosões do patriotismo, e nas s·cintillaçõe8 do idéal. 

Eu tambem .quero, ·Sr. ~residente, para o. nosso paiz essa IPO-
lit:Lca larga, ri-ca ;de enthusiasmo.s e de cre'!lças a .que aUuiliu o nobre 
Senado·r, na beHa pero-ração do seu discurso. Eu tam•bem quero l!ma 
po.Jiticia de amplos horizontes e nobre.s idea e.s. Eu UJ,mbem t"enho 

- ihorror a essa politica estreita e !Pequenina que se !f:ece com >as v.ef-
fidias da ca~umnia, machinações da intriga, os engodos da mystifi-
cação; essa 1PoJiüca condemnavel das em·bos•C·adas tr.aiç'oeiras, q,ue 
truntCi repUgnam ao nobre Senadot·, muito justo na sua inclemente 
prüd'li.gração. E s·sa voUtica seria, quando muito, a scienicia vratlca 
das transaicções, a arte das conveniencias e das o·pportuniddes, posta 
ao serviçG e:x;clusivo dos interesses de ca;da qual, mas não seria jã-
mais a 1grande e verda~foira '!)oJi.tica, r egener!l>dora dos nossos costu-
mes, dymvmica dos rpovos, mecanismo moral da sua evolução, força 

·- ore.adora e propulsora desses nobres sentimentos de 'honra e lealda-
de, que ;cõ':p.stituem a lbase em ·que se assentam -OS· .progressos da vor-
dadéiTa civilização, honra:, e lealdade tão cheias, a liás, dessas srus-
.cevtibHidades e melindres que o mtistre 1Senador :não reconhece sfl<t'em 
sempre tão Tesi:iieitaveis ..• · . . · 

O Sr. R<UU,l ,Soares: - Não apoiado. •Eu disse que eram r!lspeÍ-
taveis, m'<Ls q•ue ;nã,o adiantavam· nada quanto ás instituições. 

O Sr. Momiz Soàré: - . . . m~lindres e sus·ceptib11idades. q·ue 
•S. \Ex. julga não adeantam nada ás i'IlJSll:ituiçõe·S, mas que eu posso 
assegurar ao meu eminente <amigo, constituem a es·sencta e a fi'na 
flõr do senso moral das nações viris, seguras do seu destino e certas 
do seu 'porvir, vo:r.q•ue é 'naS susceptibi!idades do brio e nos melindres 
do pundonor, que se '.forja111 o cara,cter dos homens dignos e à i!'l~i.ra 

dos J;Jo·vos cult9·s . Tum bem querp· a ,politlca, na. elevada signif'1cacão 
do seu .termo, em •que se prêgue e se vratique o amor ao direito o 
o res•peÚo ao dever, em que se cultivem todo·s esse.s sentimentos de 
'~o:nra e lealdade, de liberdade e de justiça , que constituem o phanal 
que giuia e illumina a humanidade, ~través de todos o-s sec111[os, por 
entre todos õs ohstaculos e tropeços para a •realização definitiva d0<3 
seus gra ndes ideáes de perfeição. Combatamos todos esses " ;processos 
IIJ'egregado·s daos embo·scadaos po1iticas" , mas t ambem col!oquemos a;ci-
ma de· <f:õlda~ as convenie·ncias parti.darias, e interess,es reg:lonaes, es· 
ses mel!nd·res de .puncto·hoT, es.sas sus.cepühilidades de ·honra. ad'Jm 
de que aJI:rra;mos, como q·uer o nobre !Senador, 111·m novo •Caminho, pa;ra 
o JH'goiesso dõ1 Brasil. 
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Qua nõs todos vejamos na ·pol!Uca, m<U.ito mais do 1qut uma afltl, 
mais ·que uma sciencia. Façamos d:a polittca uma virtude e um sa-
cerdocio, a vjrtfude do despTendimento e P,a abnegação, a virtude . de 
sorvermos o !fel de to<las as amal:'guras .pela felicidade dos homens 
" o engrandecimento· da Paitria; e .tambem o sacerdodo, em cu'jo. 
altar incineremos todos os nosso.5 resentimentos, todas as ho·ssas 
prevenções, todéls oi; nossos interesses, todos .os 'nossos odios, to-
dos os nossos des,peit-O'!, mas .pyra_s á'ugemantes do sacrpsamto amor 
da nos·sa !Part:Tla. (Mwito õem; muito õem. Prolmas nas :ua.1erri<J,s . .()j 
oradior é maifto owmpriment.aào pelos seus collegas.) 

o •SR. MIGUEL DE CARVALH01: - Es1Já muito bonito' 
tO SR MONIZ iSODRE': - Eu accentuo, ~r. PresJ.d.ente, essa nota de ap-

plausos Tegistrados !Pela tachy;gra@hia, 'Para que ·Se veja bem que, quando es· 
t uavam em mim esses elevados sentimentos, que nas levaram a essa pollttca. 
altissima, superior álquella que se !Pra,t·icava anteriormente em nosso· pa:iz, e tão 
antagonka , a que hoje env.er.gonha a lNaç·ãio., as •mi·nihas palavras eral!l Tece-
bic).as !!JOor entre applausos 1geraes. Applausos de quem? <Não haviam de ser 
dô's meus adversar1os ·- seriam certamente dos meus correligionarios politi-
icos. E' 1que elles todos a!finwva.m vor essa mesma :nota, anciando por uma 
política superloT, de .g-randes e elevados ldeaes. E eu me permitto ainda, &r1:1. 
Senadores, a Uberdade de Jer ao Senado ·lim trecho da carta que o· Sr. -Sena-
dor '.Nilo Peçanh,c, J1l deipo!s do eshulho do seu direito, dirtglu ao ;Sr: -Sena-
dor F.ra:ncisco 1SJá, em que is. Ex. assim se manlct'estava: 

"Mas (e é o p'bdect1vo •desta car.ta, proseguindo nas considera-
ç1;le.s que raziamos, na semana passada, nesta sua casa), ·pOTque é 
1que não se inicia o · 'nóvo ,perio·do .pela suspensão do .sitio, res tibuindo 
n.o·s seus .1ares e á d1gnidade da sua critica leatlers do j01rnailis·mo In-
dependente, pela amnistia e pela reabertura do CJub Militar? Ei,i te-
:nho para mim 1que s6 uma larga poUtica de clemencia e de apazi-
guamento da familia bra;sileira •poderá co·nsolidar a ordem :pwhliica e 
pernnlttir a tarefa q;uasi soll:J.rehumana, ·hoje, da rc:éonstrucçào <finan" _ 
ce!ra da nação. Como tive op.portunidade de dizer a V. Ex . , •cada 
d!·a me identict'ico mais com as id'éas, em nome das quaes fallei ao 
espi.rjto libera l dos Estados ' na ·campantha da .presidencia. Mas, ,por 
isso mesmo, ;Poil'.ique não ·havemos nós de poruvar m ·aiores desgraças 
a este paiz, encerrando a pagina dessa politica de a;rrooho? V. IEx . , 
com os se·us am!.gos, :por que n!Lo toma es·sa iniciativa, a Hl de no-
vembro, no Senado? iNa i:mpossibilldade, como a ·receberiam, :!!i de 
n6s paTtisse? Re.Jev.e-me esse ap;peHo e com um af·fectuoso a;braço, 
etc." . 

Os discurso·s, Srs. Senadores, de ambos os eminentes candidatos á Pre-
iJidencia e á Vice-Presidencia da Republica os S.rs. Nilo Peçanha e Joaqmm 
Sea:bra, foram sempre echos aJUsonantes dessa a lta politica, de generosidade., 
de abnegação e de herofamo, na de.fesa incorruptivel, dos supremos interesses 
nacionaes. 

E o Sr . Dr. Artlhur Bernardes, '--- (clhegou agora o mon:en_to de dar a 
S. iElx., o Sr. SenadoT -Bueno Brandão a devida resposta, -) o Sr. D,-._ Arthur 
Bernardes que, quando queria captar a eonfiança do pai:Y deC'larava pub1i-
camente que, do aJto posto de Presidente da Republica esqueceria todas as suas 
queixas de candidato para lembrar-se apenas de ·que era che·fe da Nação, 
como é que agiu S. Ex . ? De que modo S . Ex. se tem desempenhado desse 
mandaito? 

Srs. Senado·res, eu poderei, em uma rapida synt)ese exp·or ao Senado 
quaes são e·sses actos de is . Ex., qu·e vão pro'Voean'do e que t~m provo·cado•, 
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e que hão de prüvooar os movimentos revoltwionarios que assoberbam o 
paiz, po'l'que tenho pa'l'a m ·im que -o pov-o ib•asileiro não é uma confraria de 
escravos, em cujas veias corrà o sangue de lacaio. Esto,u certo que ainda 
existem cellulas vivas, no organisme brasileiro e que ás provoca,ções dessa 
revolução que se installou no Po.cier ·hãode succeder as contra revoluçõea, 
em nome da •reintegração do direito, da defesa, da liberdade e da .ordem con-
stitucii)nal do Brasil. 

S . Ex. começo·u Q seu governo atte;ntando contra aquillo que Campos 
Salles considerava o coração da Re pubUca; a federação dos Estados, c1:J<nspur-
éando o direito do povo. ibrasileiro, a que pertence a gl-0riosa fracção da 
uo·ssa nacionalidade, o Estado do Rio de Janeiro, intervindü manu militari para 
depor o governo legitimamente eleito l'l collocar no poder quem era apenas a 
expressão da força material, passando por cirr:a do .Supremo 'l'ribunar Fe· 
dera!, violando o habeas-corpus q!le fôra confer.ido ao Sr. iRaul F ·ernandes 
para •exercer o rr:.ahdato durante quatro annos, e installando no. Poder um 
detentor, representante d.o Chefe do Executivo :federal, na qualidade de in-
terventor, contra todos os princi'PiOs do. nosso' regímen republicano., com 
violação flagrante da Oonstituição •que não admitte a figura juridica dessa 
entidade, ·como muito ·bem demonstra . .. 

O SR. LoPEJS GoNÇALVlllS; - Não apoiado. Interventor é um poder im· 
p1icito. Como poderia haver i•ntervenção sem interventor? Da n:esma fórma 
que não p;oderia haver irevolta sem r evoU•tüsos., nem anarKlhia sem amar-
chistas. Como é q'u·e V. Ex. diz uma e.ousa dessas? 

o SR. MONIZ So·DRÉ; - Não ha, Sr. Presidente, no mechanismo do nosso 
di1re.ilto constituicionatl, repito, a figura ju1rid1ica <lo itne'l'vélntoir 'cofrno o. nobre 
collega pôde verificar, com-o S. E •X. é tão apegado aos canones· governa· 
mentaes, pôde .apr·ender nas sabias lições do Sr. João Luiz 41ves, dad:i,s aqui, 
no .Senado, em uma séi·ie de discursos memoraveis, .o que, aliás, não im-
pediu que elle fosse, depois, signata~io do decreto que nomeavá o interven-
tor para -0-·Estado do Sr. iN'ilo Peçanha . 

.Sr. P.r·esidente, no Estado do Ri-0 o aittentado tomava proporções ainda 
mais assombrosas porque não se "feria •Simplesmente o pri,ndpio da f<ideração 
que ê uma .. conquista d.o regime·n\ repubUcano, mas vlo1ava~se á autonomia 
dos municípios, ~segurada pela CorlstituiÇão, e sempre respeit-ada atràvés d9S 
terr:pos, em todas as plhases da evolução do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE: - Chamó' a attenção do noibr~ Senador que fa:ltam 
apenas dous minutos para findar .a hora do expediente. 

O SR. MoNrz So!DRÉ: - Sr .' Presidente, làrgas ainda são as considera-
çõ'es que me julgo no dever de adduzir a respeito desta moção. C-0nsulto a 
V. Ex. si, ex.gotada a hora ·ao expediente e poha em ordem do dia a moção, 
poderei continuar com a palaVl'a. ' 

O 1SR. PRESIDENTE: - Devo informar a V. Ex. qmi, exgotada a .hora do 
eX'J)ediente a discussão e v.otação da moção fiearão adiadas para a ho.ra do 
expediente de amanhã. 

O .SR. •Mo:Nrz S.ooRÉ; - Neste caso, peço a V. Ex. que ccmsulte o Se· 
•nado si me conced;i meia hora de prorogação. 

O SR. MIGUEL Dlll CARVADHo: - Não corr.iprehendi, Sr. p .residente a ex· 
plicação que V. :Ex. deu ao illuStre Senado1r. 

O ISR, PRESIDENTE: - Ex.gotal'!a· a hora do expediente e a proro.gação, caso 
'o :Senado a conceda, como foi requerida, e não têndo .sido encerrada a dis· 
CUSsão •Sobre a m-0ção, ficarâ. a mesma SObl'·e a mesa para ê'Ontln'uar a d!S· 
cussão e consequente votação na ih.ora do expediente da sess!io de amanhã, 
salvo s·i houver por parte de a lgum Sr. •S·enador, requerimento de urgep.da 
para a mesma 8€r votada. 
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o SR. MIGUI!lL ,[)EJ CARVALHO: - AgradeÇ-O a explicac;:ão. 
o SR .. PREJSIJ:iIDNTEJ: - O nobre Senado.r pela Bahia requereu a proro.gã.ção 

do expedi·ente por meia hora? 
O SR. MoNrz ;SonRÉ: - Sim, senhor. 

O Sr. Presidente: - O Sr. Senador Moniz Sodrê requei; a proro.gação do 
expediente por meia hora. Os senhoJ:'.es .que a concedem queiram levantar-se. 
(Pausa). 

Foi concedida. Conti<núa com a palavra o Sr. Senado·r Moniz Sodré. 

O Sr. Moniz Sodré (oontinuam4o) : - Agradeç-0 mais esta gentileza dos 
meus honrados collegas. Dizia eu, "Sr. lPresidente, qu_e o illustre Sr. Presi-
dente da Republica "fnic iara a sua acção governamental,, vio•lando a auto·no-
rnia do Estado do -Rio de Janeiro ·Com uma série inominavel -de attentados ao 
nosso regimen polilico e á Constituição do Brasil . E 'taes prqporções iam 
tomando as expansões de despoüsm-0 de .S . Ex. que elle enveredou pelo·· ca-
n:iniho de iguaies attentados contra outros Estados· da Federação Brasileira. 
Ainda ha pouco um meu illustre collega •referia-se ao caso da Bahia. É fo.Í 
precisamente o casó· da Bahia o crime mais monstruoso da actu al adminis-
tração da Republica. 

o SR. PEDRO LAGO : - Não apoiado'. Por qu e? 
O SR . MoNrz SoDRÉ: - Direi a V. Ex. Inaugurou-se no Bras'il a creaçã.o 

de ·um sitio que nUllJca existiu em Dh·eHo tCo.nstituci.onal de qu alque-r povo 
do mundo. O sitio, que tem por fim manter as autoridades constitu idas, .S . Ex. 
decretDu contra o Governador llo Estad-0, s'obre cuja legitimidade .n inguem 
tinha duvidas. :Sitio preventivo contra a auto·rLdade .legitlma, com o propo -
sito de empossar um candidato derrotado nas urnas ... 

o SR . PEDRO .LAGO : - Não apoia do·_ 
O SR. MüNIZ 1SoDRÉ: - .... e que não fôra co·nstitucionalmente reconhe-

cido pelo poder competente . 
o SR. PEDRO .LAGO : - Não apDiado. 

~o SR. ANTONIO MONIZ: - Apoiado. 
O SR. MONIZ SoDRÉ: ,,__ Terei -0ccasião de d iscutir mais 'longamente esta 

questão com o meu h-0nratlo collega' lle ban cada. 
o .SR . PEDRO LAGO: - Perfeitamente . 
O SR. MoNrz .Soo!tE: - Mas co·nflag·rando-se a -O·rdein _constitucional em 

C,uas irr:portantes unidades da Federação ·Brasile ira, a t tentava-se .ainda con -
tra o Rio Grande do 'Su1, rporque o Sr-. Presidente da Republica fizera ponto 
do seu programma a U:qui-dação dos seus adversarios po.Jiticos. 

Ouv'i de pessoas que privaram e que privam intimamente com o Chere 
da Nação a declaração, feita por .S . Ex., de que s.i no seu .governo rião 
conseguisse mais d-0 que anniquillar os ;§rs. Nilo Peçanha e 'J. J. Heaibra, 
assim mesmo Já teria feito jús 1á benemeten cia nacional. 

O SR. BUENO 'BRANiDÃO: - V. Ex. não pôde fazer ·semelhante · affir-
mação. 

O SR . ·MoNrz SODRÉ: - Bem vê o .SenadE> qual não teria sido, com essa 
mentalidade, com ess·es intuito'S, corm esses ipr-opositos e despropo•sitos a série 
de inauditos absurdos então praUcados, contra os dous gTandes brasileiros -
E ao proprio 1Sr . Bo·rges de Medeiros . .. . 

O SR. BUENO BRANDÃo: - Os factos demonstram ·o ccn:,trario. 
O SR. MONIZ SonRÉ: - . .. que a;l.iás desertav·a da :Reacção Rep~blicana 

ao primeiro reviéz que · soffremos .. . 
O SR. VEJSPUCio ~ABREU: - Não apoiallo . 
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O SR. MONIZ .So-olffi: - " .. não ·quiz püupal~o, applicando essa mesma 
po!itica de o·dios e de hosti.Jidade . á região do Sul, :afim de que,_ estenaendo o 
manto Iutuoso da guerra civil pudesse ainda .humilhar o chefe g<i,ucho. 

T·odos esses faict~s, .Srs. iSenadorés, e muitos outros que aindà· podia ác-
ce·ntuar, entre os. quaes destaco os abusus do Congresso na verif~cação âe 
poderes d·os seus membros e que oonsfituiram verdadeiras aifrontas á nação 
ibrasileira, e oride peÍa primeka vez, após eJ.eições d·isputadas, se installava 
uma Camara unanime, não ·pela vioto.ria das urnas, mas pela degoUa dos -can-
didatos eleito•s, qu~ não figuravam na , lista gorver.riame·ntal. .. 

0 '8R. BU!ElNo BRAfflJ'Ão. ~ - Parece que V. Ex. não oonhece a historica 
politica do Brasil. 

O SR. Mo·NIZ .S<IDRÉ: ;.___ ••• aibusos que se deram 'até aqui no Senad.o. To· 
dos esses factos, 1Srs . .Senadores, todos esses attentados, todos esses crimes, 
ibastaJriam para justi!l'icar es·sias vibraçoos de revolta, que ag;itam a alma dos 
brasileiros, neste mo·:rr..ento de tantas angustias naci.a.n;aes, vfürações patrio-
ticas ... ·· · 

O SR. B1J1Jj]NO BRANíDÃo: - Todos os brasileiro11, não! V. Ex. não pôde 
fanar em nome do Brasil. 

O rSR . iM:oNrz SO[)R.El': - . . . contra esta pQliti.ca revolucionaria, attenta:-
toria da ordem oonsti.tucional q.ue s:e installou no Cattete... -

o rSR. ÂNTONIO MONIZ: - Muito bem. . 
O IS~. Mvmrz IStiOOIEl': - ••• contra essa ;poHtica que- vem ·desgraçando 

o paiz de ' norte a sul, contra essa ,poliüca que é a principal -responsavel por 
essas convulsões em que se debaite a Rep•u.bHca ... 

O <SR. ANTONIO MoNiz: - Apoiado. 
O ISR. M-oNrz i&D:DR.E': - .•• contra e.ssa .politi>ca que tem ·cavado o des· 

credito do· noSlso IPaiz. :D.ão só o !'lescrefüto :poilitico, como o descrecUto fi·nan· 
cei'ro, em uma [pil'o:paganda !fo!I1Ili:da.vel ..• 

O ISR. Al'<TONro Mo.m:z: - Oom a mi•ssão ingleza ..•. 
O SR. MoNiz 1SooRE': - ... 1COntra a Na!bão, perante os pa;izes est·ramgei· 

II'OS • 
. :A.indà mi, :poucos dias, na Oamara dos Derputaxfos, dizi:a o· preclaro 'bra· 

s>ileiro que é o Sr. Anto;nio Carlos, que a situação ecmwmirca' <lo Brasil é mui-
to boa; só e!'a mâ a situação lfina'!l~ira. E ~ncrepava um seu colleg·a por 
!haver ;co1rufuruiido a situação d'inanceira com a Sli.tuação e~onomica. 

Ma:s, em p:rim·eiro loga r , rSr-s. tSe:nadores,, <quem é . que lfaz a miá siot'llação 
f.ina:nooira, sinã'o uma .pessima IPOlitica governa.mental. 

Quem é que não coruhece o celebre dito 1que se tornou um d.'ogma ·em 
sciencia social: "dae-me uma ;boa politica que yos dare·i boa,s finanças" 

\Si as condi.ções erconomicas sãb- •boaiS e são más ais co;n~ções f.inanc!)irfa.s, 
de quem é a re·sponsabilidade sinão do pro.prio Gove.rno? 

'Dizer-se que as 1condições economi•cas de ·Um paiz são ·boas e são más as 
suaiS condições financeiras, é lançar-se um ana;t:hema de {f!ormidave.J con·- · 
demnação a0 Governo, p.Órque é affirmar .que, apezar de toda a :prosp<ffida-
de da Nação., a sua .poühca de perseguições, de odios e de esbanjamentos, 
são de ·tal naitureza que empobrecem, · e arruinam o paiz. 

- t,_...--~ Ainda lha tres ·dias, 1Srs. !Senadores, r •ecelb·i de Pari'8 uma carta de iHu-str< 
com,paitriota nosso em q.ue a.ccentúava .o desic·redito em que se .~ncontrava o 

! Brasil :nas praças e•srt.ra:n@e·iras. , '.rr<l!ta-se de um oom1pa;tricio nosso com quem 
1 

· não manteI1rho relações ó)essO<li\lS. ' 
·Dizia-me nesta · carta; . ' 

"!Paris, _115 ' <le outubro de 1:924 - Ex.mo. corn,rpa~riota - Sau'da· 
çoes - Oomo V .- iB,llx. 1não per>telD!ce ao -numero dos aoorrentados ao~ 
capTiochos do ac..!'l!ª..! .Governo, junto remetto ii,. V. Ex. dous aJrti-gos 



soíbre o credito do nos,sp 'Brasil e do·us outros sobre -0· •CMO do Ama-
zonais, todos elles aiqui publicados nos jornaes Le Matin e li.A.merique 
Latine, . o 1que muito inter e ssará à V. Ex . 

Outrosim, a;p.pa;receu tambem um -0utro artigo so•bre . -0 credi'to 
ido Brasil com o titulo R égihne die mG/W!Jais• pG/Yieur. N eSlse aJrtigo se 
declara .que o g overno bra;sileiro não paga aos seus credo·res, mas 
amnuncia eic·õnomi•as ! ! E' assim 1que os ministerios estão abarrotados 
de contas antigas e o Gio'Venno ·não toma a ·men-0r providencia para 
regulmrizal-as e am1n uncia econom.ia s com .dinhefro a~heio . 

IPrevaloeço-me do ensejo 1P'ara iLeUcitar V. Ex. pela sua digna 
attit ude com :O governo do e~tadio de sitia .. 

iDo· •Com1patriota e adIDirador. " 
:São esses os <fructos dessa :p©Htica do a;ctual ga.verno . Ella de struiu o 

credito do vaiz . 
Da democr aicia não .fi.cóu sitquer a !ficção i da liberdade não <resta, ao 

men-0s, a ·sombra de· uma a;vparencia. Tudo se .tem - ~umid-0 na voragem des-
sa poliüca1'ha sorfüda das conwetições ".pessmLes, ,e.m que os ap1Petites dos in-
divíduos ' suj;jplantam os mais sa gra.dos interesses nadD'naes. DesaiIJpareceu 
a Cõ.nsHtuição, s.uibstitu1da ·.pela vontade arbitraria e caprichosa .do:s g'ov'er-
nos, q<U1e, emeixando em •si todos os rp-0deres da ty·rannia, só os rem exerci-
do contra os interesses reaes do paiz. Olbediencia á lei, respeito á magistra-
·tura, independencia do Congresso, autonomia dos ;Elstaxlos., v~I1Clade eleitoral, 
moralidáde na administração, liberdade de imprensa e de trilbuna, melindres 
de patriotism-0 e de honra; .tudo isso ,passou a ser banalidades e frioieiras 
para os detentores do IPüder. !Proclamou-se a doutr·ina miseranda;,. essa dou-
trina que é a expressão maxima da indignidaa.~ lhumana, por:qu.e é a demon-
stração eloquente da des.virilização de uma raça, a doutri.na hedi-Onda de que 
a escravidão é olbedierucia, de que aviltamento ao gover:no é disci-plina par-
j;idaria, de que a manutençãc; da ordem imp-0r,ta o holocausto dª Oo,nstitui-
Ção, de que füscordar do G?verno é conspirar .cont<ra a Patrla. Rebaixado 
á subordinação o iParlamento LNacic:.naJ, condemmada á im'.Potencia a ' magistra-
tura' federal, reduzi-eia a:o silencto a ünprensa popular, só te:Ín vingado e flo-
rescido •tr~pudiando,, sem contraste, . o desipotismo odiento' e vingativo do '.P,o~ 

der Executiv.o sobre as ruínas do cr~fü.to do paiz, das lfüerdaes icr11diViiduaes 
e das instituições republicanas. H-0nra, dig.nidade, brio, inde:pendencia, tua.o 
iss.o desa1pparecu do mecanismo· gove·rnamental, a;trelad-0s todos os óutroo 
:poderes .cõns.titucinnaes ao s•erv"ÍÇ-0 do di•ctado'r, que trans<f·ormo<U os tri)::m-
!llaes de justiça, as camaras Jegislativa;s, os governos dos Estados em dJJ>pe.n-
d~mcias ·subalterna s do IP alado d·o Gatte·te. 

E toda a série formidavel _de erros e de crimes tqu.e avi.Jtam, a Republi-
c.a teve o cumulo do seu maior surto nesses ultimü1S annos de governo que 
levaram a iNação a o d_ese!l1Pero com a .gloria de i'naii.gurar no 'Bras il, apôs 
um seculo de existencia, a dictad.ura financeira veio vétÓ immoral e incon-
stit'l11cional á le·i de õ•i·çamento; de haver a rra;ncado, ta mbem 1Pela primeira 
vez; á erimimosa c ondescerudencia do Congresso um estado de s.itio que pas~ 
sassé de um a outro qua tTiennio., permittindo-J:b:e, pela ·con:fiscaç_ão' das li-
berdades _ individuaes, o amordaçaim ento . da cons,ci•encia nacional de haver 
feÚo a política dos esba;njam entos da :t1ortuna public·a, e do _adio· persegui-
dor ás classes militares, creando corri a tnsolencia de t áJntos e târ!;)· graves 
erros essa atrn<OS[l·hera de indignação , es se amlb:ie nte d e rev;olta da s con.-
scien<Cias honestas 1que <preferém a morte á. escravidã o, de lhav er p erpetuado 
os sítios que, extorlq<Uidos do tCongres·so, .pa ssarma .,!Por m ero luxo de patrio-
tismo, a serem .deill'etad-0s pelo pI"OVrio Presidente da IR.epwblica., que os p'roro-
gou '.Pelo pirazo de 1um a;nno, sem tecr: em nenhuma •conta as .prerogativas con-
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sütucionaes das Crunaras IegislMivas, v1Ttualmente dtssoividas ;por esse go1'pe 
de Estado. E nã-0 ,satisú'e,ita a luxuria da prepotencioa com essas~· exiQ1r<bitain
cias do <poder, inven,tou-se um s itio de appH,cação a té então desconhedda,. 9i· 
tio destinado, não mats a mante r a ordem prulbHca, mas a depõr governos 
estaduaes que Ihe eram contTarios e a investir outa:"os q_we só tinham pov si 
os capri011os do Ohefe da !Nação. iE no seu ct'm·or de illegalidade e insania 
de auto0ra:cia, a audacia rgov,ernamental n&.o recuoru ante a monstruosa enor-
midade de siHos çlandesünos e por anteciq;iação, is,to é, sitios secre,ta;memte 
dec~etooos ou promettidos em despllJCJhos te!egra;pilücos '!LOB. detentores de, po-
der, o Govier'.1.To só souhe aipvhcrul~os para ·a satisfação da vingança. Toda a 
slua g.randeQla consi,ste no c ulto oa: vioiencia que eilJe tem exerlcido .cruel-
mente contra ' todos os ,serus adversarios. A <perseguição aos militares foi a 
Méa !fixa do seu pró,gramma de ,governo. Ati:rou -o Exercito contra o Eocer-
cito pa1·a melhor destruil-o~, e ·manteve a esquadra sob_ os çontinuos uctra· 
jes ·CLe aviltante sus,IJeição. Em nome da manutenção da <H"dem ene prati-
éou toda;s as desorde'ns da vilania, e para a co.ns·ervaçã9 da IPªZ publica de-
'clal'ÕU guerra ruberta á; rConstituição do paiz .. [Para de·fender a Republica elié 
supprimiu a IRepuhlica, decretando rum sitio permanente , rque, em :;iuas D'.\ãQs, 
deg.e'nerõu em suSlj)ensão de todas as le is e oon:fiscação de ·to(l.013 os direitos 
de lilqerdade, ffil qu0Jllto a esse sitio, rSrs . Senadores , eu m,e ,pe1miitto, ai;Jda 
lembrar qüe., além do,s ruttentadõs, que eu acabo aqui de a.çcentuar, de ªitlos 
preventivos, -de si.tios clandestin-01'1, de sítios inv~tidos !1102 seus fins, nos 
seus intuit-0-s, nos seus e1t'r!Seito,s o ac<tuaJ- Governo da LR,epuhliJca ·se celebrizou 
pela ,ertensão in.defimdda, imlf'nirdavel dessa medida e:x;cepcional · e tão profunda-
ment'e cond!emm;a:vel. Fairei ao Senado um. esboço· histor:tco da extensão do 
siti-o em nosso 'Paiz·. O sitio, que nlliThca if-0,i decretado 'n.o imperio· parlam~n
tar: <por motivo de telJJeUião., passou a ser, na R;e,l'Jubl1ca pre~idencial, a; arrua 
co,mlillu<m de combate contra os adversarios do Governo. N-0 ,começo, em 
18,93, em 189'7, <em '1:9·04 e em 1910; os s ítios ·nunca tiveram cara,cter preven· 
tivo; e d'otam sem'Pre diecretados ,por 'Prãzo 'cur to, qu,e não ia além de C\.e>us 
níezes. ISó em 19.1'4, sur.giu, entre nós., a m-0nstrúrnsa invenção: do. sitio pre· 
ventivo e a longo ,prazo' . .A. ,glo;Iia desta façanha seduziu, em 192·2, -0 es-
pir\to do IC\hefe \].a Naçã:o, ,que oib(teve do IGongresso um ·sifao preventivo, que 
ultrapassasse o periqdo de seu rqu;attienni-o-. Ao Marechal He,rmes rerpugna· 
r ,a a humHhação de de,ixar o Govermo protegido pela .suspensão das garan-
tias constitucionaes, e, por iss,o., não ,pTolong.0u o sitio· aJrém de 30, de º 'utu· 
bro. Mas o Sr. E .pitrucio LPessoa vanglori-0u~.se com o héroismo de · só deb:ar 
o pode~, d esó ;passai-o a o seu ,su~cessor, so):> o amparo dessa m ·edida odio· 
s~, que é a expressão mais indig na jio desipotismo governamental, e S. Ex, 
o ISr. J)r. Arthur ;Bernaro·es, uct'ano de governar °' lPaiz, confiscando- ,'lo ·pàyo 
ós direitos mais sagrados da 'Pers-0nalidade human~. emendou, ·a um si.tio de 
,seis mezes, outro 'que, de 1 de daneiro" foi a ,25 de Kfoz;emhro, , sus<penso ,pou· 
co fo·m!po pfü·a ser reenDetado em março e extender-se do mez p,e ~uJrh.p, até 
o ·ultinm dia do co'l'.Tente anno. .E' verdadeirame,nte s ignificativo o estudo 
da evolução :por que o 'SÍ'ÜO !foi passando entre nós, :na . sua duração e nos 
-mo·tiv-os e ,eif,:fei<tos de sua decretaçâ:o·. De repressivo, passou a ;ier .prevenfi· 
vo; de prevenüvo, tran:sd'ormõu~se em meio ihabil de rupurar respo'nsà,oitida· 
des; de a<purador de <respons<)Jbi1idad!es para evitar rpe;rturoações {!;i, or,dem 
puhlic~, ,fez-se arma rde combate eórntra a~ autoridardes con~Ütuida8 nos Esta· 
,&o,s . e em instrumentos Id!qneo rpara depõr Governadores e substituil-os pelos 
mais arudaciosos usur\l)adores do poder. · 

iDesmor,ali.zaido no, s·eu emprego, invertido rias suas funcções, falsifica-
do nõs seus cl'undam,entos e nos seus intuitos, -0 rp.onstro tomou <proporçõ~s 

gigantescas :na excessiva dilatação e hy,pe'!"tPo,p:):üa ameaçfJJdora-. com que elle 
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v'~e se estendendo ;por todo o periodo presidencial, substituindo -0 regimen da. 
óonstituição pelo imlierio de arbi<trio em que são devorad-os os direitos de -!li-
berdade individual, de inviolaibi:Udaide do lar, de sigHlo• da c<llr'i-espondencia, 
dti Jrvrn manitl'estação do ;pensamento, aJiém de a.ttentar :C-On~ra: o respeito de-

- vfdo á pro.pried'ade .pri\rada e liberdade de traJba~ho :honest-0, com o fecha,-
mento .criminoso dos mais importantes or.gãos de ·publicidade, o. que impÔrta 
em confiscação de bens ·e rouibo de salarios· a centenas de -op•erarios, Deodo-
ro, com 37-3 dias de governo constitucional teve 20 dias de sirtio, F loriono 

.governou '1.0&7 dias dos quaes 2·7·5 em .sitiQ . Prudente teve 10.2 dias em q_ua-
tro annos de .governo. :Rodrigues Alv-es 106- dias em igual periodo. Hermes 
270 dias em todo quartriennio. ®pitacio, ·em menos jie tres annos, mais ·d~ 
quatro mezes, e Arthu-r Bernardes., em ·23 mezes de .gõverno, 21 mezes ·o 20 
d:ia.s de sitio, i·sto é, em 7'66 dias, ·686 de sitio. 

Qu'er isto dizer, em dous annos de -governo só não -governou sem si t.io 
pouco mais de dous mezes. A Repulbli-ca, em 33 an1nos de e-:idstanci·a, sO'flfreu 
a ·humilhação de 89;3 dias de sitio: 1Sob o imperi-o do a.ctual Chefe da C\fa~ 
ção, em menos de dous- annos, já decorreram •6816 dias em que ella vive es-
~trangulad;'L sob essa medida odiosa e aviltante do supremo despotismo. 

J"ara que se veja bem a 1que e:x;cessos de desvario attingiu a in.toler'lcncia. 
e 1pr·epotencia desse Govern-o de ar:bitrto ·e violencia, bastaria lembrarmos aA! 
11eguintes .palavras do lead.er da Camara dos Deputados, proferidas na sessao 
de 19 :de julho ultim6., entr-e ·a;p.plausos geraes: "Conil'esso - e :con<!'esso para 
louvai-o - que o Goevrno da Republica tem agido com, rigor no D!str icto 
Federal, .como tem agido com 'rigor' [lOr toda q. pa'r te onde elle su:ppõe poder 
existir a contaminação desse virus 1•evoltoso, a que ha pouco ine referi" . 

"A '.Policia do Distrtcto Federal tem o ·dever de recolher iá prisão todo 
o indtvi·duo s,uspeitado, por palavras que. enuncie -0u .po.r actos que commetta, 
de que não mantêm a mai·s r i-gcrrosa solidariedade com o Gqverno da Repu-
blica . (.Aipoi<u.l',os; mwito bem), em o nobre proposito de salva:r a Nação ·B!ra-
sileira . (M1iito bem.) 

A!hi está . O Governo· se vangloria,, no enthusiasmo ·dos seus asseclas, du 
rigor com que tem agido no Districto Federal, como em toda a 'Parte onde 
elle su,1JiPÕe --poder existir a .contaminação do virus revoltoso. Todo esse. ri.go;r 
que constitue a volupia dos aimigos 'do Go'V·erno não foi desenvolvido sómen-
te -onde. eXiste o ·vírus revolt·oso, mas em toda a parte onde Q . ,Governo sup-
põe qiie elle poderia exiJstir . A:inda mais. A voHcia, na opinião dos que -:tra-
duzem o- pensamento -presidencial , tem o dever de •reco1her á prisão todo o 
inviduo suspeittado-, por !Palavras 1que· enuncie, por aictos que commetta de _ 
não manter a mais rigorosa solidariedade .com o Governo da Republica." 

[Notae bem, Srs. 1Senadores, não crube á :policia o dit~ito de prender., mas 
lncumbe"lhe o d ever. Dever de 'Prende.r a quem? Sómente aos individuos au-
tores ou cum,plices de 'sedição.? Não . ,Sóm:ente áquelles SU!Speüados desse 
crime? Ai·nda não. Deve p1-ende·r apenas aos sus1;leitado's de o.pposiciom-iismo 
ao Governo? Tam,bem não. A :po.Jicia tem o dever de recol>her 'á ·prisão todos 
os cidadãos, suspeitados de não manterem ri·gorosa solidariedade com. o Go-
verno ela Republica . Atê os solidarios com o Governo deveriam ;ser .preso~. 
si essa sohdariedade não fosse rigorosa! >Nem nos tem·po.s medievaes da in-
quisiçfo a •intolera:ncia se de-s·mandou eiµ processos tão brutaes. O fanatismo 

· r.eligioso ,prendia a quem •fosse sus,peitado de ser contrario aos dogmas da 
igr eja . Nunca perseguiu ninguem pela suspeita de não se.r com elles dgo-
rosamente· s olidarias . A política g o;ve-rname ntal ·do berna.rdisqio ' enco:ç.tr'o:u 
Cónnulas desconhedda s á ·per'Versidade immensuravel dos T 'orquem adais . 'El 
o honra do iCheá'e da Nação pro.clamou, no seu ultimo discurso, 'Pronun.ciaido a 
:~g do mez de agosto, iJ lemma de su'Prema ty,rannia - "·a or~em 
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está aicima de todas as lf!iS" , ·como s i !fü_sse .possivle a .. or<lem ifóra · 
da lei;· 1como s i a ordem ma;teria l, po.Jitica e mor la nã;o decorres· 
"Eim da or dem legar. Quem diz .ordem, di:ã d iscipl-iinia, e. ·a disci']Jlin1.1i · é 
a .obediencia á lei-. A or·dem resulta do e·qui!i.brie entre o priµcipiçi de ll(uto· 
rid.ade e -o .prindpio de liberdade. O ·p-redominio da a utoridade sobre a Ü-
berdaide gera o desipotismo . Quando a Jilberdade sobrepuja a autoridade, sur· 
ge a demago.g ia. E o despotismo e a demag'o·gia são a origem, a causa d~ 
todas as desordens. Mas. só o respeito á Iei rpóde assegura r a ordem ,porque 
só e l!e poderá. m anter em ·e:qu1lilb·rio estavel o principfo da a u toridade e . Ô 
principio da liberdade. iFóra da le i impe.ra o regímen do arbítrio. iq·ue é a ·ex-
pressão maior da'~a:~ar.chia. J"or isso a ordem é a lei, porqu e sem lei não ·ha 
ordem ., E ; esse um ·a:x'Íoma universal, '.Pois se ap.plica a todos os phenome· 
nos da natureza mD"ral ou physica . :Subtra:hi o mundo pib.ysico da observan· 
eia das leis ·q.ue -o dirigem,, e n iio teremos m ais •o.rdem, porque logo s obreviria 
o c·haos. E nós h av.eTiamos de ter a desqTdem, o chaos no mundo social e 
moral, .quando á'izessemos da vioiação de todas as Jei•S uma ppUtica systema· 
tizada ·do governo? t:Não é este quem, .il'az a r evolução q·uando eleva a viola-
l.ão da le i á a ltura de um rprincipio,, tornando·-o lemma de d8'fesa ·e dognia 
·de política? ·E dev.emos respeito ao Gov·erno · qua:ndo elle se •Collo.ca e · se con-
fessa ú'óra da lei? Mas ,governo fóra da le i já não ·é mais •govemo, po1rque 
fôra da lei não ha autoridade legitma ,.j 

0 SR . . MIGUEL 'DEl !CARVALHO : - .A;ppJique o '.J.)ri'ncipio -á aictualidade . E ' o 
que 'todos n6s ·estamos vendo . 

iO •SR. Mo:Nrz 1SoDREJ! : - A verdade •é que, ap,plicando 0 princi-pio á actua-
Hdade, todos estamos vend-o que essa '.POliUca de · attentaJd'os inominaveis, CÍ\ie 
subverteu toda a ordem constitu cional e que implantou o principio de · se 
estaJbelecer a ordem fóra da lei, ha de m erecer a co•ndemnação de todos os 
bons bra::>ileiros. 

1Srs. Senadores, si para vingar a reintegração do dire-ito., a im.planfaçã,o 
em nosso ,IJaiZ dos -,prin-cipios cardeaes da a:tepUiblica, é necessario 1qúe o pai~ 
se ·convulsione nessa .gravissima agitação a que se ·re1'ere ü illustre repre-
sentante de Minas Geraes, resvomderet a S , E·x . .que baterei palm as a iodas 
esses revoltados, a todos esses CO'ntl>a-revolucionario que, ·com armas na mão 
ou sem elJas, em 1com:bate franco, aflfro:ntarem todos os verigos na Juta en-
carniçada dõ direito contra ·a viole•ncia, da Ji.be.rdade contra o ·despoti-smo. 

!Não cond:emno, rS.rs . ;Se·nadores - nem h a nenhum homem de senso 
commum ·que 'Possa condemnar - em t1hese, de mo,do gera~. os movimento~ 
revolucionarios, põrqUie baista .con'hecor um pou co {ie h!st·orla, -para que saí· 
bam.os ·que as revoluções teem ·sido sempre o grande factor da ·civilização hu· 
mãna e ·que todas as grandes conq-uistas liberaes, que tem feito a humanida-
de na ·sua maraha acceleFada para o maior .progresso, toda:;; ,essas c0nquistrui 
se adJquiriram, se accentuaram e se consoliQ.aram .por meio das -revoluções. 
Por isso, 1diZifl. eu que não pos•so CD'ndemnar o movimento revoluciona.ri-o sem 
que ·saibamos .quaes os 'seus intuitos ·e quaes os seus fins . 

Não ba escriptor de direit-o vublico,, não ha. criminalista, que não faça 
uma' di;1fefrença radical, quando estuda os crimes IPOliti.cos, entr.e aquelles que 
são como taes· assim desi•gnados, e todos os delinquentes de crime commum. 
Em PI'imei:ru J;gar,- .Srs. Sena.dores, o qu~ car;.acteriza a de.Jinqu encia poJ.itica 
não . é absolutamente a ausencia, o· eclipse ou a fraque,za de senso moral. .. 

O ·SR . PRESIDENTE' - Permitta-:ine o n-o.bre S0nador .que ·eu lembre q1.1e 
está termina.da a 1hora da prorogação .. 

O Sr. Moniz Sodré : - Neste ·caso, V. Ex. me manterá a palavra para 
a sessã.o. de amanhã. 
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O Sr. Presidente : - :De aiccordo <Com o iRegim€!nto,, si a discussão coo1-
tinuasse, V. •Ex. ificaria com 'ª .palavra até terminar p seu discurso. 'S1 a 
discussão !ficar ·para amanhã, de accõroo com o Regimento, V. Ex. só ,poderâ 
fallar uma vez, IJ'O I1quamto o Regimento é claro e d.iz que só iie poderá 1f.aliar 
•IHIJS discussões de requerime:n'to uma vez . Assim., estando t erminaJda a hoTa 
do expediente e jlá t endo eXIoodido de cinco mi'nutos a ,prorogaÇ}ão :pedida 
pm··V . Ex., sou ohrigaidõ a chamàr a atte:p,ção P.e V. Ex. 

O SR. iMoNiz 1SoDRÉ : - Neste ca'So, V. · E x. me manterá a vala v ra para 
(!Jmanllã, quero que me infC(rme si posso, continuar com a palavra, dis,cutin-
do o requerimento. Si houver urg,encia paira .que o requerimento vossa en-
trar immediatarrnente em discussão, parece que não pos13Q. ficar iprivaido de 
usar da palavra. 

O Sr. Bueno Brandão (pela ordem ): - •Sr. Presidente, ,peço a V. $X .. 
que consulte o •Senado sobre si c oncede urge.ncia ,para a continuação •da dis-
cussão e votação do requerimento ora em debate. 

O Sr. Presidente: - ®stá termi-mwa a ihora de exp'ediente. Vou passar, 
á ordem do dia. (Pausa.) 

ORiDE'.M (!)O DIA 

O Sr. Senador Bueno BrandáO' req·uer urgencia pa;ra a .bontinuação· da 
discussão e .votação do requerimento apresentad.o rpor .s . Ex . (P.ausa) . 

Os senhores que a;pvrovam o requerimento de u!'gencia queiram leva.n -
tar-se. (Pau"1a . ) · 

Appr.a.vado,. 
!Pôde continuar com a pa1avra o Hr. Senador Mo11iz Sodré. 

O Sr. Moniz Sodré (continuand!.o•): - Dizia eu,. Sr. Presúdente, q'l.W' o 
crime 1politico se -caracteriza exaictamente '.[lOr n ão ser elle, na sua genuína 
expressã(), () re·suitado de uma a u s·encia, de · um . ecli>pse, de um en-
fraquecimento do sens-o moral, e não ha .quem p.ossa confundir indi-
vi,duos que .p-raitiicam deUctos, levados por !Õns egoisticos, ou moveis 
anti-sociaes, com aq·uelles que são, não raro, ex:poentes m aximos ' desse ho-
bre sentimento de vivo amor á Patria, e lbuvavel devoção aos seus ideaes 
politicof\ . E s i a .civilização se !l'az a través das revoluções politicas, ,po'de;ria-
mos a inda acce,ntua>r que q uanto maior é a ó:vHização de um' ;povo, tanto mais 
brandas são as 'Penas a,pplicadas ao.s delinquentes .poliücos, que os maio~es 
crimir,aJistas accent'U'am não, seQ·em, na reaUdde, verdadeiros criminosos. Eu 
disUngo, Sr. Presidente, sem q uerer entrar em .maiores explanações, os cri-
minosos, tambem ditos politicos, q ue attentarri -contra a honra,, a integrida-
de, a indepe'ndencia da 1patria, e ,os que se revoltam co·ntra as auto·ridades 
constituídas do rpaiz, ou a !l'órma <le 1go,verno nelle éxistente. !Para o crime 
dos primeiros não ha justificativa, por·true são crimes .contra a patria. Os 
ultimos, porem, .podem ser actol9 •d.e heroismo e de abnegação, di-gnos d~ 

a,pplausos e louvorns . Contra esses •são sempre co·ntraproducentes os rigo:res 
da penalidade, até <poI1que esses suprpostos ·crimes são sempre o vroducto do 
meio social em qu.e vivem os seus autores . . · 

E essa é a orientação que domina 'hoje entre todos os p()IV'os·, que c" '!a 
dia mais tendem .para o aJbrandamento das penas impostas aos criminosos po-
,liticos a utores de actos ,puniveis, m as que ·náo são delictos naturaes . ~ essa 
orientação se ins,pira nos mais altos e ,elevados sentimentos de conservação 
naicional e de sã política, 1porque não é aibsolutamente co·m o rigo-r dos c<1.s-
tigos que se reprdmem as revoluções, quando a sciencia mo.derna proclama 
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q_ue não é c-0m- a severidade <las venas .que se previnem mesmo os ·crimei 
mais odiosos, m esmo aquelles ci:inies que sãio catalogados entre' os mais repu· 
gnantes ào senso moral. 

, Quanto lá.s revoluções, vi-incipalmente cu\] os delinmuent'Bs são · aqiue11~ 
que e ncarnam muitas vezes a aibnegação e o heroismo., a severidade das pe· 
.nas, prov.õca uma explosão maior de r·evoJ.ta . 

Não ,preciso traçar neste momento a Unha U:listor.ica das revoluções liu-
manas ,.para mostrar que todo o rigor das ;penas contra Qs crimes · poliHcos 
tem sido sempre contraproducente, detehninando novas e maio.res revolu· 
ções .' E si o rigor das castigos pudesse impedir as revoluções, eUas não t~
riani surgido através de todas ·as épocas, quando todos nós sahemos que, 
desde os tempos primitivos até ·O seculo dezoito; se procurava reprimir essai 
revoltas com penas profundamente •repugnantes aos povos cultos. 

Ao contrario, .sr. Presidente. Nós havemos de vêr· .que, exa.otamente 
quantü mais brandas sifo ellas, mais doceis os -costumes, mais e1.evada a PÇ· 
litica que se impla;nta no paiz, e tanto menores ais insUJbor.dinações e J;evol· , 
tas contra a ordem legal. E quando estas surgem, não teem o éco da con· 
sciencia · nacional . 

!Paira mostrar a ineiflficacia das rrienas violentas -contra os crimes pQliticos 
- é sufficiente Ul.OS lembrarmos de que a Cruz - que era antes cons~d:erMa , 
como um estyigma de op,probrio e um, instrumento de tortura - bastou que 
se pre.gasse a e lla um criminoso poiitico, que era um justo ·para que se 
trains!f-Orma;sse em um syrribolo de adoração universal. E cada :Christão · que 
morria .pela violencia, eram centenas de c hristãos que surgiam pela fé. 

Portanto, Srs. S enadores., declaro formalmente que as ca;usas ;pri:ncipaes 
das revoluções, são todas as medidas. de violenci-a contra as ltberdades in-
dividuaes, contra os direitos dos .qidadãos, contra os interesses vitaes do .paiz. 

Eu não comprehendo, Srs. 1Senadores, que, neste momento., em que s~ 
diz que o Brasil se acha convulsionad·o, de norte a sul da Re,pu'bJi.ca, em que 
mantemos um sitio, ique se vae per.petuando através dos tempos q ue co;-
·rem; de um sitio ique vae asp'hyxlando todas as liberdades ·pwblicas; de um 
sitio ·que já ultrapassou todas as condiç\)es da sua le.gitimidade, nós ainda , 
nos oonservezµos indi!l'.ferentes, impassiveis a nte a ruina certa e fatal da nos· 
sa J=>atria! 

IEu concito, neste momento, o 'Senado a .que, em .vez dessas medidas de 
arrocho, des~es ap,plausos verdade'jramente criminosos, aos representantes da , 
força, n a expressão maior da sua brutalidade, eu concito que todos nós :µos 
unamos, :para que, estudando prpfundamente as causas reaes deste mal estar 
que, atravessamo·s, .procuremos encontrar um remedio j'usto, que o faça ·<le~· 
apj;Jarecer, em beneficio do ·no;sso ])aiz ! O que carecemos é de uma poli,tica , 
superlm-, como aquella qúe haviamos -traçad9 no p rogramma da Reacção Re· 
pulblicana; nós, o de que carecemos é de um Gov·erno que estabeleça o Te· 
gimen da 01-.ciern solb o imlperio da libr•ed•ade; de um governo q ue não se 
a1imente n em se seve . da ille.gaJi.daqe, · que não viva rnem se· IDfllll· , 
:tenha pe1o terro•r; •de ':Um Governo, que ·não veja na 5uppressão dais fra11· 
quias constitudonaes a c01rndição imprescincliv·e·l á manutenção da sua au.to· 
1ridade. Ga;reoemõs é de um governo que substitua o regimen de pernegaições 
e rep·resalias pe la politica da gen erosidade e da a;bnegação; governo que es· 
tanque o •sangue ,que ora derramam os nossos bravos irmãos e detenha a 
guerra civil entre ~s cidadãos brasilei·ros; g ov_erno., emlfim, de paz, de fraiter· 
!Ilidac1e e de justiça .que· substitua o siUo pela amnistia, a vingança ;pelo pe1·· 
dão, e s u;pprin1a esse mal estar terrivel em que lha tres annps se· des·espera 
a Naçãio, dividida em . .campos oppostos ne·sse .funesto antagonismo e impa· . 
triotica desintelligencia .que tem lavrado e-m t odas as clas'Ses dos nossos con· 
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ci<ladã-0s, impedindo que nos constituamos em ·um •só povo, .que nos a1bratce-
mos, como <brasileiros, e nos amemos como irmãos . 

Eu quizera, em vez dessa moção lque ahi es1tá , verdadeiramerrte irritant e, 
C-Omo .comecei affirmando, - porque ella é uma i!)rovocação á cm1sc ien cia na-
cional - eu iquizera :que o LSenado, '.lã, •que se julga com o direito- de nwções 
politicas, votasse aiqui •uma moção: - . uma m-0çãJ) de api)ello ao sentimento 
patrioti•C-O do c heil'e da !Nação, para que elle, em ·nome dos princípios vitaes, 
do inter·esse m aximo da nossa t ena, albandone o .poder! 

· Eu jlá tive ocoasião, nesta Oasa ,. de aflfirmar que •toda a v ez que e;ntrem 
em cornflLcto os , interess;is do G-0verno e os direitos da Na ção, lê i)reiferi:vel 
que saia õ G-Overno e se salv;i a !Nação. Porque os governos s ó exis·tem p ara 
a ga raintia elos direitos inllividuaes e das lil erdades publicas. iE s i para el1e 
se manter e su:bsistir é necessari-0 supprimir esses direitos e violar essas li-
berdades, ;Õmtifo S€ reti're e desappareça O governo, que SÓ pôde Viver na 
atmos1]hera irres,piravel do pavor, d€tfendido p elos circulas d;i ferr o da escra-
vidão 110Jitica. R etire-se o governo, certo de que é esse o m auor serv iço que 
pôde prestar á sua IPa tria . 

Os thuriferarios dü Governo invocam a todo o insta;nte o exemplo de 
'homens ,que, teem a i'f<ronta do as a·evoluções para ma nter o 1JOder. E , citam 
1', eijó. 

!Mias, senhõres, F eijó, quando comprehendeu que a sua :permanencia no 
P-0der impor,ta va em continuas agitações po.Jiticas -:-- poJi.ticas., vejain bem, e 
não agitações muit o m ais graves, da o·rd;im public a - e.Jle, em um grande 
g·esto de desprendimento e de ,paitriotismo, aibandonou o ;poder . Nunca a di-
gnidade de um ch ef e de· Esta;dü e stá em governar a Nação ;pela vio!eiJCia , 
im,pondo-se, pela força, aos seus ooncida·dãos. · 

·E é, realmente, um vei,dadei.rü epigram.ma, compara rem os detfülto<r'es 
arbitrarios do poder, no Brasli Republicano, com -0 ,grande Feijó; não se lem-
brandõ que F eijó, nesse exem;plo historico, abriu c aminho a todo pq,triotis -
mo, digno, ·sempre ca;paz desses rasgos de abnegação .. 

®u p enso, Srs . !Senadores, q.ue os amigos do Gov;irno deve riam empe-
nhar-se .para que elle encerrasse, com uma [Jagina de ouro, a sua infeliz go-
ivernança, conquista;ndo com esse gesto s lJiPerior, a g~·atidão ·dos seus . pa tri-
cios. 

Ainda 1ha ;pouco nós vimos Milleran.d r enunciar o pod;ir .. porque não en-
contrava mais elementos que o hg,bHitassem a b~m govei·nar. a 'FrÍlnç:.>_. E 
não foi o unicõ chefe da grande !Nação que assim proccleu. Mac Mahon, 
Grevy, P errier o !fizeram tambem. A ·Mac Ma.hon, Gambetta, em um momen-
to solenne, ,proclamou o celebre dilemma que tanto im·pressionou o paiz : ·' se 
soumet:tre 01t se clern f) tr", submetter-se· ou lll'emittir-s e. 

Ou o Presidente da R epublica. submette-se a governar o Brasil de accôr· 
do com as Uberdades que a !Constituição n-0s conferiu, d entro das ncrmas 
constitucio•naes e do respeitü a o s enso m(}ral do nosso povo, que é tan1•bem. 
o senso moral de todo .povo culto, ou, então, conifesse-.se i'lllcapaz de ser o 
ched:e de uma Nação livre ; demitta-se do IPOder, para a felicidade da P a tria, 
inspirando-se ainda no exemplo de Ca<Simir P€rrier, q·ue, deixandô o g o·verno 
alguns meze.s após a sua investidura., dacl'arou: "Eu não me r esigno a com-
parar o 'J)eso das re1'\ponsalbilidade.s moraes q:ue caihe~m sobre nüm e a impo-
tencia a que estou .condemnado" . 

Todo homem de cultura moral, maximé c om a ,grave r esponsabilidade d@ 
c'hefe de uma [Nação, vertficando que ha uma despropo1·ção enorme entre as 
respo·nsabilidades ~noraes que lhe crubenÍ e os m eios que t em -para as to~·na1· 
61ll'eotivas, esse 'homem só t em um unico caminíb.o digno, é abandonar a os 
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.. que forem mais capazes, a d.i<recção suprema do paiz, para que lllão veIJ1ha 
a ser um coveiro certo da sua IPatria. 

Não nos illu.damos: Quando D. João Vil interpellava o-:;; homens de ffill;. 
tado a 1·es,peito da revolução que co:ruflagrava Portugal, e que era um~. 1'€· 
volução que se .c;hamou revolução constitucional, JlUando elle interpellava os 
maiores poHticos daquella ,época e co•nsultava i) Conjle dos Arcos, o grande 
estadisQ:a respondia, <'l·ando-lh\e esse c'onselho ,,ue deveria e:;;tar escripto em 
t od");S as iconsciencias: "!Lberalidade que espante e justiça ;por systema. i-n· 

'aiba}a.vel, são os unicos antidotõs contra o veneno da 1·evolução". 
E essa ,p1hrase módelar <le psychologia dos povos, teve uma confirmação . 

solenne •na ipolitica e:x1perimental, ,pOTque D. João VI, lllãq cedendo a esse 
:C~cfnaelho .salutar e Wlvadior, 1Pers1stindo em não querer espantar os povo; 
com a alta li:beraÜdade e systematica justiça, · viu-se, pouco depois, dentro 
de alguns mezes, obrigado a passar pela sup.rema 'humilhação de jurar, por 
entre as exigencias do ,povo e as baionetas da tropa, uma constituição es· 
t rangeira para o seu . proprio paiz. 

Deixo ao Senado estas suggestões, e sinto-me consciente de que cumprl 
o meu dever como brasileiro e como ama;nte, acima de tudo, do nosso gram· 
6e paiz. 

o SR. AN'.l'ONIO MONIZ: Muito bem . 

O Sr. Antonio Moniz: Sr. ,Presidente, depois das palavras JJro.f.erida$ 
pelo meu iUustre 1companiheiro de bancadá., estaria di-s,pensado de vir á tri· 
buna, QJonquanto, como tambem todo o :Senado ·sabe, sou Ínteirame·nte soli· 
darlo c.õ:m IS·. 'Ex. Entretanto, como •não desejo que dos nossos .Annaes ape· 
nas conste o meu voto contrario 'á moção em debate, venho, por alguns in· 
stamtes, oocu:par a attenção dos meus dig:nos coilegas,, afim de deixar g,~·ava· 
do•s alli os motivos que o detenhinam. 
- Ninguem m ais do que eu lament·a a situação angustiosa porque neste 
momento ·atr·avessa .o nosso rpaiz, talv·ez a mais P!'ecaria de toda a sua e:Xi~· 

terncia, oh eia · d e imicitlentes te=pestu.osos. 
Os •ctue es,t uc1a.m a historia do (Brasil sa!bem rq·ue os responsaveis por es· 

ses incidentes que tanto estm,vaa.~ i> pr.og.resso d.a nossa patria foram exa· 
damente os responsavei-s 1pela :sua ,governação, ma.s tanibem não ignc.ram 
que os grandes reS1ponsaveis, no momento em •que se sentiram s·em ft con-
fiança .popular, não vacillaram, um só instante.,. em a:bandonar o poder. 

O meu illustre collega, impugnando . a. moção., tão. pallidamente .,..fuinda· 
rnentada 'Pelo ISenado:r por iMlinas, ISr. iB'oono Brandão, cuja ausencia lamen· 
to ·neste momento, declarou q,ue ma.Is a;pertad0 andaria o Senado si, em vez 
de tecer louvores e a pp!a:usos ao aictual IPresi·dente da .Republica, fize,sse a 

·• S. E;x. um appello ~)ara que patriõiticam·ente; aba;ndonasse o ,poder, em cuja 
inv.estidura "ITT fLo t em corresipondLdo á confiança po:pular. 

Sr. presidente, si é verdad~ ,qué a abertura dos ;portos á::; 'nações e·st.ra;n· 
geira•s !foi úm .passo ag'i:ga:ntado para a noss.a ema;ncipação '[)olitica, nãõ· ha 
dltvida nenhuma que muito inais concorreu para o seu a;pre.ssaa.nento o· facto 
do Governo de Põ1·tugal ter estabelecido ;paria o '.Brasil uma poliüca de com· 
pressão ,cl1e~ndo a •tentar i1ovam·ente a .re colonizac;;_ão. 

Nessa .occasiãio, lPedr.o I., então re0ge•nte, não se de,clarou solidario com o 
Governo de I->ifo•tugal, desde q·ue viu q,ue o sentim<into .nacional estava ~xa· 

otamente contrario áquella norma de .pQ·óceder. Co•rnfraterni.zou com o povo, 
collocam~o~se a9 Ia:do do.s mais eX'altad·os precursores da ill-ossa irn'lep·eooe·iieia, 
Lédo, .fosé Clemente, Januario Bar'bosa, e allé certo po·nto Jósé Bo:nifacio, sJ 
!bem que o apoio :deste tiotavel brasileiro viesse i!)osteriormente, · quando 
~-õde·se dizer - .iá a idéa se achava victorios·~· na •cohsciencia nacional. . 1 . 



·Mas, iSr .. P residente, si Pedro I era um ·espir'ito de tdêas Uberaies assáÍ.;; 
afüii nt_adas, todavia.; na praúca se :notava uma grande inclinação de sua par-
'te para: o a:bsol u Usm-o . 

iDe facto , ,a ·sua p.oiiti<ca era violenta e arlb~t<ramia,, os direi<tos pO'])u!a.r-es 
nem ·sern,pre eram devi<damente il'espettados, o .que deu em r esultado o movi- , 
mento geral c ontr'3. o seu-governo. Quand-o, ipi:Jrêm, o gral!de espi.rito ·que . foi 
o :nosso ip rimeiro :Lrnperador, .que deu constiotuiçõ.es lfüerae§ a dous povos, sep-
Uu que não m<1is ti'nha dõ seu ·lado o apoio i:iacio:nal, não vacillou um só 
irnstante em abandonar o ipoder, instituindo-se então a R egenci·a atê a maio-
ridad·e daque!le em favoi' d e quem ail:x'licara a c9rôa.. · 

. V. ,Ex. , Sr. 'Presidente, srube ,qu e :se .o periodo da l'.egencia se assignala 
por um<~ ·phase memoravel de 1progrésso e ·adeantamen.to do Brasil, toi vi.o-
lento sob certos 1pontos de vis ta, não cunseguindo, :por isso mesmo, agremiar 
as di:fferentes correntes de ppiniões, ,que se ·mostravam intolerantes. Então, 
convidado para M inis t ro da JusU.ça, J!'eijó logrou,. é verdade, slllffoca:r varios 
movjmentos sedidoso·s, mas., den;tro em pouco, cahia no' desaigraào da naÇão; 
quando isso sentiu, retirou-fü~ do governo, deixou o cargo. Ç!e '.Ministro, reco-
lhendo-se á sua p rovincia natal. 

Mais tarde era iJ grande ;patriota 0h amado pelo sU:f!t'J:agio popular !Para 
e·:x.ercer a i·egencia uma. Est abeleceu um prp,gramma que m e·receu a pplausos 
da Nação, mas na sua execugão o notavel ibrasileiro não foi d'eliz.. Dentrà 
de 'pouco tempo desaveiu-se com o :Parlamento, a o qual ·procurou d eprimi·r . 
EJ >tl'uarn:lo, norvrunent\'>., (perçebeu qu" ~l'he fugia a :Popularidade - rrão· e:ssa 
.popula ridade ba rata, - ,quando· se!Iltiu que não tinha mais o apofo nacional, 
r·en unciuu o s eu cargo, voltandd P.a:ra o séu Estado, respeitado e ·querido, 
por.que. soU:be Tespeitár e <querer a oPiniãQ: do seu 1paiz. 

Olinda, seu s'uccessor na regencia, quando se viu desamparado da con-
fiança da !Na ção, não trepidou em se cornformar com a revolução que entã.o 
se ô1perou, tendo á · ~rente '!- figura Jege1Ídaria de Antonio Ca;rlos, para apres-
sar a maioridade de Pedro II - deixando o pdoer em ,homenagem a os senti! 
menta:> nacionaes. 

lPed:ro II, depois de t er reinado . duiran:te 150 arnnos , qua~1.dQ• o movimento 
r epublica110 se accelerou no nosso p afa e as forças ·armadas . ,proclamaram a 
Republica, todos saJbem cõ.m,o elle ·procedeu., não. pro:curou crear olista.cufo 
a.11gum á nova ordem de cousas, acceita com satis•fação pela nação. 

Deodoro, S r: iP.residente, dissolveu o <Congresso Naciõna1, sup,põndo quEI 
o seu a1cto mereceria ós ap!Pla usos do paiz, •Ma•s, no moment~ ·em que teve 
a •certeza :plena de que, longe de ser ·recebido 1com agrado· ,pelos §eus patri-
cios., o seu gesto m ereceu a sua for·mal ·COndeinnação, não tentou ma nter-se 
no c attete . !Deix ou o ,seu .posto ·a lt ivamente e respeitado p ela 'Nação, que o 
ab:solveu da. ifalta comn1et tiida . 

·mstes !factos historicos, sr. .p .resiqente, veem em apoio {la proposição que / 
aventei de que todos os acontecim entos revolucionarios que teem 91ccorridb 
no Brasil tiveram por origem os m á os goviirnos, logo que sentiram que nã.o 
mereciam o apoio 11acionaJ, não tre,pidaram e m aiba:ndonal-os, não c ontra-
i·in.n.do n:ssim a vontade do ;povo d e ;que eram ·repres&ntantes . 

Ora, Sr. Presidente., não ha duvida alguma de que o actÚal 'Presidente 
da •Republica , com a sua :po:liticá de odios e de rvinga.nças , estaibelecida logo. 
no inicio do seu governo, a;!'astou de •si uma grande parte de seus crunpa· 
triotas; pertencentes â.s <di:fíférentes .classes sociaes. 

!Si o illustre Sr . A~thur B&na.ràes, quamdo erripossado1 no cargo de P,re-
sident~ ela <Repulblica, tivesse seg·uídq o e xemplO dos :presidentes norte-aime-
ricanos ·que, cessada a cam,pànha e leitoral, não· m,ais se lembram da·s aiggres-
sões so-Lfrida.s na sua v i:gencia, que aiba:nidonam, as suas patxões e resentimen-



•tcHl :no limiar do ;palacio ,presiK:lencial; _si B . iElf!C· assim tivesse :p\rrncedJdO', 
certamente não nos achar,iainos no estado lastimavel em •que aictuailmente nos 
"VeIIl<JS. 

Mas o Sr. Arthur B ernardes, em logar -de p1'.omover o levantaine'nto do 
esta<lo <le s itio, insisti'u r,iela sua pe-rmanencia, chegando aQ ponto de, [Hl:ra 
levantai-o, e:idgir dos- seus amigos do Congresso Né:cionail a . votação de uma 
lei de i:mpre ns·a. L ei . de im;p\refllsa, como succeda;neo do estado de sitio! 

O 1SR. B:uiEJNo ·BRANDÃO: - Q·uando s. Ex. t omou posse jlá a !'ei ue im-
prensa estava em discuissão no Congresso. , 

O SR. ANTO·Nro lVIoN-rz: - N ã;o ha dmhida que, quando. is. Ex .. '·tomou 
•posse, a lei de impre.ns-a já. 'estava em dis,cussão no C ongresso. Mas V. Ei.~. 
Mtbe que, devido á grande caonpamha co1ntra ena lnovida em tQdo o ipa.iz, o 

re$ipe-otivo iProjectõ !foi retirru:lo da discussão, só vo~tando a .figurar em oroem 
do :dia porque <S. Ex., o Sr . Arthur Bernardes, entendia que só podé.ria go-
V·ernar o ;paiz sem estado de s itio Si lhe dessem essa ·famosa lei de imprenlSI>. 

O S14 . !BiUE!No B'R:A.~n!Ão : - \Não &'Jloiado . O .Senadõ entendeu q•ue devia 
To·tar ~ssa lei. 

o SP.,. ANTO.NIO il\ifONIZ: - Op,pressora . 
O SR. BUENo BRANDÃo: - lVIas com o apoio e consentime·n t o do 

so Nacional . 
O ISR. IMioNIZ ISoDREl': - O proje cto. foi approvado ;pelo Senado s ob a.; con-

t'iição de ser levantado o esta<lo de sitio . · . '- - · 
O SR. B'uENo BRAN!Jko: com àiccõi'<ló ou sem a;ccôrdo o p rofocto foi 

a:ppTovado :pelo Congresso. 
O ISR,. ANTONW il\l[O·Nrz: O certo é lque houve um motnen to eh1 nosio 

:pa1z em que se s·ustentou a lei de imprensa era succe<lanea do esta,do de siti-0. 
O BR. BuElNo iBIRA.NiDAo: - Essa lei . attendeu a uma astLJiração nacion:i;l. 
O SR. ANToNm MoNiz: - Esta le i é um verdadeiro absurd:o. jurídico. 

M:as, · como ia diz€Jldo, o iHustr·e Sr . Arthur ·Bocna rdes em Togar de soli-
citai de seus amigos no Par.lamento a s u1Sp·eJi<São ·do estado . lie s itio, éÜe, que 
teve a forÇa precisa para Qbter a appi·o.vação da lei de imprénsa, insistiu na 
conservação d aquella m edida, aggrava ndõ -a com a pra tica de actos ostensi-
Yamente contrar.ioo á nossa lei fundamental. · ' 

Interveiu indevidamente no Estado do Rio de Janeir~ . ' 
O . SR. BUENO BRANDko: - Foi o Co11gres so Naciona l qu e a utorizou . 
O ISR . ANTO•NIO Mo·Niz : - Antes do C ongr esso o t er a utorizado, - já S. Eoc. 

o tinha 'fei.to . 
O SR. BuElNo BRANDÃO: - iMas o CongTesso a pprocv·ou o acto <lo Sr. Pre-

:sidente da Republica, -ci •que é a rr:esma cousai. 
· O ISR . ANTONIO MoNtz: - O acto do Sr. Presidente da iPvepubHca, no-
:u:~do um inter:ventor. para a;quella importante uniàaide da ·Federação, toi 
!eito na occasião .em que o Congresso não se aC1l1ava funccfonando. o Con-
gresso Nacional, apena,s mais tarde ... 

· O ISR. 'BUENo 'BRANDÃO: - Aippro·vou. 
O SR. ANTO·Nlo 'MONIZ: - ... approrvou . •Mas, a pp-rovou , corno v : lll~ . 

<l!abe muito bem, porque ne ssa occasião era o leaéler da m ai-oria na Caf!\a.1;a1 

porque a questão foi fechada. · 
0 SR. BUJ!lNo BRANDÃO: - Não· 'ha questão fechada~ foi consciente· 

mente que o Congresso approvou esse acto do Sr. Presidente da Republica. 
O 'SR. AN'l'O·NIO MONIZ: 1- Entre tanto, a mim se m e afigura que não ha 

:JJ.ada mais a bsurdo do que se fecfüar que stões em materia de interpretação 
constitucional. A intervenção no Estado do Rio ºde Janeh'o só passou 'na 
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Camara <7 aiqui no Senado porque foi c-0ll<icada no terreno parUdario, da 
confiança .governamental. 

Ainda mais, Sr. PresidNJ.te, S. Ex., para sati~fazer od!os. como tive 
occasião de sal!entar desta tribuna, quando .me -00cüpei <lo caso da Bahia, 
não vadllau em dioor·etar uma intervNJ.çãJo CO(!)Jtra tQdos üs [Jrincipios :consti-
tucionaes paira aquelle Estado, acompanhada de um estado de sitio inexpli-
cavel ante os nossüs principias cOJlstitucionaes . 

. o SR. Bmmo ~RANDÃo. : - Mas parece que a Bahia_ já havia s olicitado 
anteriormente a intervenção . , 

O 'SR. ANTONIO •MONIZ: - O que condemno é a intervenção indeb1ta e não 
a. intervenção e-0nstituci0J1al. E quando -o Sr. Senado·r Bueno Brandão quizer · 
discutir comm1go essa interv~mção a qile se ref.ere, eu estarei ás ordens d~ 
S. Ex., PDl'que não tujo ás discussões. 

o SR. BUENO BRANDÃü: - Tambe·m eu. 
o SR. ANTONIO MONIZ: ~ Não cfase ·que a .int ervenção. não• se:ja per-

mittida pela nossa Constituição. O que disse é 1que as inte·rvenções fettas nos 
Estado.s do · Rio de Janeiro e da Bahia foram mainifestamente contrarfas á 
nossa lei fundamental. 

O SR . BU1ilNO· BRANDÃO: - Mas foi o Congresso que v-otou a intervenç1!.<>. 
O SR. AN'l'ONW MONIZ: - O Sr. Senador Bueno Brandão, quando defende 

o Sr. Presidente da Republica, accusa o Co·ngresso, derivando a responsa-
bilidade . · · 

0 SR . BUBNO .BRAN[JÃO: Não ·lm respoiilsaoilklade; é µma :faculdade <lo 
Congresso. 

O SR . ANTONIO Momz: E V. Ex .. insiste que o responsavel não é CY 
Sr. Presidente, mas o Congresso. 

Eu de·seijava que o nobre Senador .por Minas Geraes, que tão irr.itado se 
tem .mostrado ... 

O SR. BUENO BRJ\NDÃ-O: - Mas irritado por que? ·Apenas estou ~anc1o 
um aparte . 

. O :SR. AN'l'ONIO. il\'IONIZ: - Ainda ha pouco, :S. Ex. se irritou com o hu~ 
rrJlde orador que está na tribuna unicame·nte porque rebateu um aparte, 
muito pouco delicado de S. Ex. ao Sr, Moniz Sodré. · 

·Em -repl<ica a S. EX:., disse eu que é irdsorio d•uv1d.a.r alguem (la ener-
~ia e da independe.ncia do Sr. Moniz .Sodré. 

o Sn. BUENO BRANDÃO : - IM.a.IS •quem duvidou? 
o SR. ANTONIO MONIZ: - Com. o seu aparte, V. Ex. poz em duvida.. 
O SR. BUENO BRANDÃO: - Não apoiado; não duvidei. E as minhas re-

lações de cordialidade com o nobre Senado-r pela iBahia não permittiriam 
um apa.rte dessa natureza.. 

0 SR. ANTONW Mo:NIZ: - rMas o facto é que S. Ex. ·se irritou, . 
O SR . BUENO BRANDÃO: - Talvez essa irrita.ção fosse provocada pór unia 

•intervenção indebita de V. Ex. 
O 'SR. ANTONIO MoNrz: - ·Indebita, não apoia'do . V. Ex. estava dls-

cuttndo um assumpto de p-olitica nacional. 
O SR. BUENO BRANDÃO: - Mas eu contesto a a.ffinr..ação de V: Ex .. por-

4.Ue sou incapaz de offender a qµalquer collega. 
O SR. ANTONio MoNIZ: - Vou pros.eguir nas rn:inhas consrn'.erações, :i;xn·-

que isso não é uma questãio de g·rande importancia. 
' O SR. BU\EJNO BRANDÃO: - E' de muita importancia para mim. 
O Sn. ANTONIO MONIZ: ,.. ... m·ormente quando o illustre Senador por 

Yinas ~raes acaiba de a13fia·mar que não teve a intenção de magoar a :n,e-
JJhum cql!ega, · . 
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o SR. BuEJNO -BRANDÃO.: - Eu nunca duvidei da integridade do Sr. Monli 
Sodré e da s.ua coragem civica, nem errJ aparte. 

O SR. ANTONIO M·ONIZ: - Sr. Presidente, como eu ia dizendo, o lllustre 
Presidente da Republica, ao envez de ini-ciar a ·sua administração. com · uma 
política UberaJJ. de apa:ziguamen.to de paixões, ao 'Contrario, adoptou .como 
lemma de Governo, o odio e a vingança. S. Ex. entende-u qUe devia -oom· 
bater até o exterminio, todos aquelles .que não ' apoiaràm a indicac;;ão do seu 
nome para o cargo de chefe da Nação. E não descansou err.quanto nãio de.'!· 
montou a poliüca do !Rio de JaneiTo e da Éal~ia 1patrioticamente chefiadM 
pelos Srs. NiJ.o Peçanha e Seabra. Suppunlha S. Ex. que, rnmseguid() este 
àesideratum, estavá cumprida a parte principal do seu programma! Aliãs, 
não foi sómente a Bahia e .o Estado do !Rio de Janeiro, que soffréram as 
consequencias dessa po1itica criefasta. Tambem soffreram-na o Estad-o do Rio 
Grande do Sul e o de Pernambuco que ig ualmente :f.izeram part~ da Re· 
acção !.Republicana. · 

1Sr. Prési·dente, deante das -consider~ções que 1;1-cabo. de adduzlr e da 
attitude desassombrada que tenho assumiC.o na politic.a do meu paiz, com· 
prehende V . Ex . e oomprehende o Se.n aJdo que ·não poderia concorrer com e 
meu voto ;paira a a;p,provaçã.o da nl:oção em d.ebaite . Si o. fizesse, 'Daihir-iro na 
maio'r contradicção com.migo ir..es mo o desmentiria todo o meu passado po· 
lítico. Fui sempre um es.pirito Ubera l; cqiloquei-me sempre ao lado dos sãos 
princlptos da democra:cia, defendendo-os com a maior sinceridade. E quem 
sempre proc·edeu desta forma, :não pode, de mane~ra algun:a, contribuir eom 
seu voto para uma moção. de applall.sos e louvores ao actu a l Governo da 
Republica, que é a negaçã o absoluta do liberalismo e da d e mO"cracia. Além 

, disso, a m oção não foi fundamentada pelo seu autor. S. Ex. limitou a artl• 
cular a;lgumas ,co1nisderações de ornem geral, e .quando., in.terpelladü pelo! 
apartes dos seus collegas, nem ,se-quer lhes decla·rou quaes os n:otivos por 
que condemmava o movimento revoi"Licionario . Mais ainda, S . Ex. manife,s· 
tou -se em franca c011tradicção 'Dom o pr.eclaro leader da Camara dos , Depu" 
tados. ·Emquarito o 1Sr . .A,ntonio . Cal'los declarou, justificando identica mo· 
ção, que se tratava de um movim~nto de sómenos Ur.po-rtancia, o ·senador 
por Minas Geraes, disse que era necessa;rio que o Senad.o ·desse, quanto antes, 
uma demo·nstração e.e absoluta solidariedaue ao G overno da Republica, por· 
que a situação do 'paiz era gravíssima. 

,sr. Pre-sidente, n ã-::i posso, pois, cont.ri!buir com ·o meu voto para R 
approvação da moção, que se acha em debate . . (Muito bem,). 

O Sr. Sampaio Corrêa: - Sempre affirme-i, Sr. Pi·esidente, nesta 
na outra Casa do Congresso Naciona.J, a rr.iu4a cond·emnação aos moviment~s 
sediciosO's ou revolucionairos, que· conduzem o paiz para o desconhecido. 

Por ·este motivo .,.--- e tão sómente por este motivo, Sr. Presidente, -
não negarei o meu voto ao requerimento, submettido . ao nosso ~xame p~li. 
maioria dos Srs. Senaidores qile o subsoreveram. 

· Não costumo, po·rêm, nem m entir ã rr.inha consciencüt, nem occultar o 
meu pensamento <1-0s meus pares, s obretudo qua.ndo sei que as minhas pala' 
vras terão de ·chegar ao conhecimento do PO'Vo 'de minha ter ra ·e hã() ·'11 
eer atina.)' julgadas pela. Nação. que nos ouve. 

E porque não sei m entir, mante nho sempre attfttfdes trancas ·e tea es, que 
m 'e !orçam a d·eclarar que o m eu voto em favor do requerimento justlflcMO 
pelo .nobre SBnador Sr. Buen0 Bràndão é dado com restr1-cções, restricções 
que não poderi1 ficar guardadas no recondit0 da ,minha conscienc1a; porque 
o mBu dever .publico impõe que e u ~ enuncie -SilliCeraimente ,perante vós ou· 
tros e perante a Nação. 
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A moção a que a lmdo, alem de con demna r os movimentos ··sediciosos, 
afflrma ao G overno da · Repu blica. a s olidarie.dade politica de todos os que a 
subscrevem, 

Ora, eu n ão fica ria 'e.rl.1 paz com a aninha consciencia, trahiria ao meu 
dever e ao m:eu m a ndato, si viesse. faw r identica dec·iaração de so!Jdia-
J'ie<lade poli tica. 

Pela palav~·a e pelo voto, hei discorda do por vezes dos. actos praticados 
pelo Go'ven10, mui tos dos quaes teem contribui<io, no meu entender, pa ra o 

·mal estar que hGje donüna todos os espiritos verdadeíramente p a trioticos . 
Até mesmo nas r a ras occas iões <em que a minha palavra t em sido- ouvida, 
jámais deixe i de di:rer , com s inceridade , o m eu pens.amento, embo•ra em des-
aocôrdo com o- da quelles que então me c oncediam a :ho-nra de solicitar t ã o 
desvaliosa O•Pinião . - ' 

- Assim, coherente con:. o m eu modo d e proceder n esta cas a, se-m quebra;r 
a. linha· de c-0nducta que m e impuz, não q1,1ero que se interprete -o m eu voto 
'1m favor do re querimento .como af-fir m aç;ão de .so-Jidarie dade com actos que 
11ão applaudo, porque; a cima d e ·tudo e de todos nós, pa ira a Nação so•be· 
rana, á qua l desejo prest:;tr - e só a e lla - a pequena côntribuíção do meu 
esforço e da minha solida·riedade . · 

Era esta a declaraçã o que tiinha a fazer . 

O S1'. Soa1·es dos Santo~ (*): - .Sr . Pr-.;sidente, não -qu iz a ssignar a. 
moção assignada p elo r epresentante de Minas Ger aes, cujo norr..e pronuncio-, 
éom a devida v en ia, o m e u iÚustre a mig o, Sr. -Bue no Brandão. Não quiz as-
sjgnar, por uma questão de pri ncipio, Piora não f ugir á linha que me tr acei 
nesta Casa . 

E ntendo que este foque_r imento n ã o tem v alor m aior do que a minha 
accão continuada neste e .no recinto da outra Casa do Congresso-. A elle não 
dGu o valor politico que lhe que'r-em empresta r, porque o Sr . Presidente da. 
Republica, o p-Oder ccmstitui:do da Nação, sabe que o ;Senado é l.lrna Jns tltuiç;ão 
co:nservador-a , .que ·os 1Sr.s . .Sena.d-ores -es tão den.tr-o da lei, .para m·anter a lei 
contra qualquer rr_ovimento s·ulYversiv;0 que t ente sacrificar os .inter esses da 
Nação . (Mu-ito bem; ?nwito bem) . 

.Tá di-sse aqui , -em QCcaisião• anter ior que mais do que essa soltcla riedad e 
do -voto, j á dei a.o Governo da Republica- a do sangue, porque -os me us filhos 
rnarcharam no -exercicio do d ever profissiona l e lá f.o-ram pa ra o Estado de 
S . Paulo pugn a r pela defesa da legalidade. _ 

Mas, Sr . Presidente, . ·se is to se dá commi.go , preci~o di-zer como já o 
disse Q honrado Senador pelG D istric to Federal, a minha ahiizade pessoal , a 
-n:inha solidariedade p·olit ica, n ã o v ae a o extremo de esmagar este conc~ito 
republicano, porque eu cohtralhi dev eres para com a Na ç:ão e para com -o 
meu Estacco. 

Para defesa da legalida de, senhores, crearam-se no Rio Gr ande do <Sul, 
for~as organizadas que vieqi.m a té S. lPaulo e continuaram em per seguição 
!:los revoltosos, c umprindo os seus deveres, lea l ·e dignam ente, c-0mo r io-gran-
denses •C! ue sfw. 

Dahi, porém, compr ehender que essa solida riedade Vá até o ponto de 
a.pprovar todos -0s de smandos praticp;dos em rr..inh a terra, é •impos.iive1 , 

, Quando v i o· S-r . Presidente da R ep ublica acceitar- o ()lfferecim ento d() 
Governo do m eu Estad-o e ·repellir, ou pelo m eno.s a diar o o!ferecimento âtl.-
quelles que se ba teram pe la liberdade do meu E s ta do; qua ndo note i essa. 

(*) Não foi .revis to pelo orador. 
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desigua',ldade de traitamento, nãio occulto á Casa que so:ffri uma grande des-
illusão. Agora, comprehende·ndo bem o ,que se vae passa,ndo no· Rio Granlle 
do •Sul, .onde n em ao menos sei a so~~te dos que rr:.e são caros, porque dos 
meus .filhos soube apenas que estavam nas · fronteiras ao serviço da legalídrufo, 
ainda assim, votarei por este requerimento, por>ql!e p1·ometti desta u·ibuna 
prestar ao Sr. Presidente da Republica todo o meu apoio para que S. Ex. 
possa cumprir a,s funcções constitucionaes. .Pense, porém, .sr. President~, 

que essas funcções .constitudo·naes não consistem em transformar o inimigo 
de ·hontem . no amigo de hoje , contribui.nc"o, embora indire·ctamente, para. o 
que se está pas·sando no Rio Grande do Sul,, onde a ordem é .. cump-riçla com 

·-o des.prestigio dois 1ci<ladãos, meus patricios, estabelecendo e.sta dgsigualdadê, 
que não deve existir pelo menos péran te a le i. E' para este facto g ue ·chamo 
a ~ttenção. do Chef.e da Nação e ·daque!les que me ouvem. 

Sr. Preside111te, s~ é verdade que actualmente o Governo luta c.0m diffl-
culdades para manter a ordem do paiz, é tambem facto que e3 . .;;e.s aconteci· 
rr_entos são o -resultado de uma acção, que não tem sido .continua por parte 
daquelle.s que devem g.o;vernar o paiz sem inte-resses políticos, s<om interes,i;es ' 
regionaes, mas unicamente cumprindo o dever de c-oncluzir ·a Nação pelo 
caminho 'dá ordem, resguardando seus interesse_s í:nq.teriaes 13 .. economicos. 

Eµ, .Sr. Presidente, neste momento sou um !\-rredado ele partido!!, mM 
ne-rr.• p·or' isso deixei de ser republicano . 

.Consta da minha ultima declaração de voto q9e desejo a paz -e a inte-
gi·idade da. Repu]Jlica . Est-e pensamento deixei bem a.ccentuado . 

Oxalá, minhas 'Palavras ipossam sei· ouvidas- e comprehenqidas; O'Jl:ll;!á 
no niéio desssa "desordem po•ssamos ainda .. comprehender o que v,em .a ser a 
paz e princi•paJlmente o que -sLgnifica integridade da Republica. · 

' :Votarei pelo requerimento. Não- q~ero .que rr.e atirem a pécha àe revq. 
lucionario, pêchà. que já me fo-i atirae.a pelo fact~ de não me integrar com 
a situaçãio do Rio Grande do -Sul. · Não . O meu espírito co11servador está. 
acima de tudo; acima de tuclo está o meu dever de r epub-lica.no e republi~no 
conservador. Quero ·a Republ~ca superio'1: a esses interesses regionaes; a 
Republica sob a fórma federa-tiva, forte integrada nos seus direit_os 'e deve• 
res, porque quero ver o paiz elevado, -integro, digno, dentro da orde-m e da 
Constituição . 

Er~ -0 q:µ tinha a dizer. (M%ito bem; rn'l.lito bem,) : 

O S~. Miguel de Carvalho (*.): - S!'·· P.r-esidente, traz-me á tribuna nã.o 
propr,iamente ·o desejo de trat:vr do caso em deba·te, mas ·a ~-evo.J.ta .. contra 
uma manifestação aggressiva, pejorativa ao :Senado, que -ouvi em palavras 
proferidas pelo primeiro orador que tratou deste assumpto na hora do e~· 
pediente, o _representante ela 'BaJhia, cujo no,me peço '.licença 'para declina.v, 
Sr. Moniz Sodré. 

P~so, .Sr. Presidente, que emquanto, mutuainente, não 11os respeitarmos, 
CIÍnquamto não dierm()s mostra de C9'llhecei,m-o-s os p1·i111ci]'.}ios da· mais comeriinlia 
urbani4ade, -não podemos dignamente · dizer que representamos a Nà~ão. riue 
somos .Senadores Federaes. 

(Ret.ira-se ào recinto o Sr. Monfa: Sodré) . . 
Poderia V. Ex . , na divergencia <em que se enco·ntrava ·e se enc(}ntt·a 

com a maioria elo Senado, dize~· o que lhe ·aipprouvesse; poderia, como . (}. fe&, 
1mpressi0nado talvez, com as recentes cerhr.onias funebres,' commemoràtivM 
do dia dos mor.tos., trazer para ·esta tribuna, verdadeiramente exhumado!, 
Hmgos d iscu11Sos, ·cartas prolixas, suas e de terceiros; poderia S. Ex., cónt~a 

(~) Não foi II'evisto -pelo orador. 
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t.OOos os '!}J.'ifü}l1Pl<J.S da oraitoTia ·parJame.ntair ,produzir um aniontoado de phra-
ses, de palavras í3 de peµsaime.ntos que ·COJljuntamente constituissem um 
grande discu.r-so; mais é bem .sabido• qµe os •longoo discursos, os extensos 
artigos não são lidos . 1Só os discursos, ·os artigos concisos, que, err.bora com 
vehemencia, tra tem de um assum'!}to, ferindo o ponto em mira, esses sim, 
são lidos e apreciados. Mais o desejo de S. Ex., consiste. em se mostrar ora-
dor de lar.go folego, e, figura primacial, o unico que tem o desapego de se 
sa,crificar no al tall· dos rr.rurty;res da liberdade. 

' O futuro dirá se tenho ou não tenh~ razão nestes rap1'<1os conce1fos que 
estou expendemdo para r evidar as palavras aJffrontosas que S. (Ex. nõs di-
1·igiu, quando avançou que assignamos de cruz o reque rimento, justificaêlo pelo 
honrado ,senador pelo Estado de Minas Geraes . 

No Sena.do não ha que:m assigne de cruz e1 não em nome à.o Senado, 
mas no meu, repil.Jo esta ind.uria, porrque se S. Ex. tem a co-nsciencia de b"em 
swber cumprir os seus deiveres, não tem o direito de negar ao.s seus colle-
.gas essa mesma faculdade: ca:da um dos Senadores da Republica sa>be dar 
aos n os.sos a;ctos o devido· desempen'ho. 

Jám'ais, Sr . Presiden.te, sem· o m eu protesto, qualquer collega occupará 
a tribuna :Para offender parcial ou collectivamerite, a esta corporação. Querr. 
quer sei: respeitàdo deve respeitar os outros. 

Ouvi, 1Sr . Presidente, com a attenção que devo a mim mesmo, quã;nto 
disse o nobre represe.ntante da Bahia a quem me estou refe rindo. Já, em 
uma rapida synthese, mo·strei que S. Ex : procurava, não tratar, concisa 
·;; i:>atrioticamente - no seu modo de vê-r - (lo assumpto, e n:bo·ra divergente 
de nós o.utros, ·m as de produzir uma lo-nga ocração . 

O seu digno collega de r ep.resentação, que em seguida occupou a tri-
buna, falho já de meios para m anter a en_unciação de se u voto, recorreu á 
histor ia antiga, desde a abertura dos rportos . .. 

O 1SR. Pmms RlilBEI.<UO : - E s quecendo o exen:plo de FJoriano. 
o SR. MIGUEL !DE CARVALHO: - .. . em 1808, .s. Ex . transitou pela lnd&-

pendencia, deixando em uma. situação provocadora talvez de .discussão a 
questão de sa:ber s i cabia ou ;zião a José. Bonifacio · o titulo que ligou ao 
seu nome de Patriarcha da Independencia. 

O SR . ANTONIO lVLoNrz: - Eu não dtsse isto. Estou vendo que V , Ex. 
não-me honrou com a s ua attenção. 

O SR. MIGUEL D.El CARVALHO: - S. Ex. depois passou pela R egencia, fal -
lando no respeito manifesta.do .por Feijó, á vontade popular, n:as esque·· 
cendo-se do grande acto dB F eijó ; assignalando a sua foTça, que foi a dis-
solução das classes armadas, que ameaçavam a liberdade e a sob erania da 
N?-ção. ' , 

o SR. PIRES RFJBELLO: - Apoiado; Muito -bem. 
O SR. ANTONro 1M0Nrz: ~ V. Ex . está enganaao. Re.ferl-me a 1s~" · 

C"onsta das notas tachygraplhicas . 
o SR . MIG'UNL rt;J CARVAilHO: - Nisso s. '.Ex. nã o fallou; l;! . ºEx . so So 

re!eriu á manife,st ação popular. Depois passou a analysar a a,cção de Olinda, 
como um instrumento de vontade rpopular junto ao jovem Imperador, para 
que se discutisse o caso da =aior idade . 

S . Ex . , lido como é na historia do nosso paiZ sabe n:uito bem quo 
nessa occasião se dividia a opinião publica e m dous grupo·s; um desejando 
immediatamente a declaração de maioridade do j ovem Imperador; outro q u to 
queria que se aguardasse seis, mezes . · 

O SR . ANTONIO MloNIZ: ~ Referi-me sóme·nte á P,·Oli'tica de intoleranc1a 
d-e Olinda que produ ziu desagrado. 
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O SR. i\'IIGUEL Il!El CARVAIJHO: - Jfoi ne,<;;sa situação que ·Olinda se dirigiu ' 
ao jovem mCJlilar.cha, inda.gande>. . .. · 

O SR., ANTONIC> Momz: - Ahi está V. iEx. a fazer ~.lstor!a antiga. 
'Ü SR. Mram;u, Il!El CARVALH,o: - ... se queõ:ia esperar, ou desde logo as-

sumir o poder. Todos nós •conhecemos a resposta: "1Que.ro j'á". Não foi, por· 
tanto, a influencia da vontade popular que levou Olínda a es·se gest©, .mas 
a manifestação . da vontade da magestaae nascente. 

;Ai~Oi!YllP'aJnJiei (SS. <IDE'x., , os dous iHu.st~es Senadores l:l~'fiianlOs, 'como 
era do meu dever, :por uma ionga phase da hi·storia patria e - casó cur!os6 
- quer a um, quer ao outro 111ão ou vi uma phrase, urna palavra lle elogio, 
aos actos, ao tino administrativ<f, á alta compê'tencia :pôTítlca, aos elevado• 
sentimentos patriotices de nenhum Presidente <Ia Republica, a não ser do 
seu fundador Manoel DeofüJ>ro da l!'çmseca. · 

Ninguem mais figura nos .A:nmq,es da historia i·epublicana como homem 
de valor, trazido come> exemplo para nossos · actos de hoje. 'Todos s1!.o nulJ!· 
dades, figuras apagadas. Só ê merecedora de a;pplausos, de encom!os, a pu· 
litica, dentr~ das linhas traçadas :pelos ne>bres representantes da Bahia, 

Sem a :poUtica €'IIl que , pr·ev·alecem suas id~as, •seus homens, il'óra da 
qual não ha idléas •boas, nós outros não ten:.os mais o cireito de nos col1oçar 
em situação · diver,ge.nte, mesmo· ·quanto aos p·rincipios. 

'Não direi que seja. a applicaçã.o exacta do. - cr~ ou mor.t"ê ... 
Mas, Sr. Presidente, jã n:e vou a;l<mgando mais ae> que .quizera. Apen!L~ 

quiz m·ostrar que preste! attenção ao que disseram os· nobres oradores ·que 
me :precederam, embora não concordando com muitas das suas opinllle~ * 
mesmo, com o devido respeito, não acceitando a transformacão de cd-nane8 
em canoqies, que ouvi pronunciar aqui. (Riso). 

Na pe•roração de seus discursos, Sr. Pre·sidente, ambos os o.radores manl· 
festaram claro o :pensamente> que actua :permanente e constante eni i:'SS. lllEx. 
e seus c·ompanheiros de luta que lhoje renuncia das fúncções presidenclaes. 

Não sou apaixonado. Jl.ra · mi.nha idade, V. Ex. comprer.e.nde que não 
podeip mais medrar paixões, 1quaesquer que ellas sejam. S"ó um desejo ali-
mento, :Sr. Presidente, e ê que, quando ' tiver de detxar este mundo, poder 
fazei-o com a consclencla traJ\qUil!a de que procurei cumprir com · aquil!o 
que me parece o n:eu dever, embora nem sempre esse dever fosse. a expressão 
da maioria. Posso diverg.ir., não estar de aiccôrdo com muitos que teeín ·Opinião 
diversa, mas r·espeito as opiniõe·s Ílidver.sas ás minhas ·cÓnvicçõe·s. 

Nesta situaçfüo firmei e> meu sentimento de irreductíoilidade deante (!~ 
attitude dos revoiu'Ctonarlos, porque, quaesquer •que fossem OS-seus intuitos, 
quaesquer que fossem as .suas ià.ê,as, como aconselhavà o primeiro- represen-
tante da Bahia que veiu á tribuna - não pe>den:os julgar sem conhecer OI! 
seus intuitos - eu não quero ·Conhecer delles, desde que so·ube e de mcxlo 
indiscutível que e·sse·s correligiona1•ios de 1S. Ex., que esses homeTJ~ que pt'O· 
curam dar UI~a patria lÍvre aos brasiieir<fS, não trepidaram em arr:omJ;ar 
cofres particulares e tirar di-nhei-ro que rião lhes pertencia, para pôr a so11o 
hungaro·s, allemiles e polacos e encarre.gaJ-o.s dé matarem os nossos pa.trtc!os. 
(Muito bem). Esses não podem ter mais a minha . sympathia, ·em hypotht;S• 
alguma, me;smo que dessa sua. attitude viesse a melhoria pn1itlcr>,, econ-01nlc~ 
e financeJra de minha patria, porque são filhos degenera,dos que não. podelll 
ter bons sentimentos . Fo1 isso que me collocou na situação firme em que 
tenho estado atê hoje. 

Esse.s homens ê que são para mirD os grandes traidores\ os criminosos de 
lesa-patria . 

Mas, Sr. Preside-nte, haveria um criminoso maior ainda; sel.'la ,:bom· 
mettido maior delicto, ainda, si porventura um chefe de Nação, escolhido por 
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uma maioria livre (apoiados), ·em um pleito disputaido enthusiaistlcamente 
(apoiado), tivesse, ~m um momento destes, a fraqueza de abànd·onar o posto 
d;; honra que lhe. foi deslg.nado pela Naçã.o. (Ap·oiados geraes). Esse, sim, 
seria o grande delicto, si o primeiro defensor da Constituição tivesse o e!'!-
pirito tão rfraco 'que fosse capaz de concordar com a oplni!to dos dous nobres 
representantes da l3ah\.a. 

>Sr . Presidente, fallei demai.s, attende.ndo, quer aos meus re.cur.sos phy-
sico.s, quer aos meus ·recursos. intellectuaes. (NãJo apoiados). Mas, assim,. 
como o nolire representante do Di.stricto Federal, honrando com a sua a'.ssI-
gnaitura a moção de ,so.Udariedade, affirmt>u que isso não impo·rtava em uma 
solida·riedade ·politica, - attitude que ap·plaudo por ver a hornbrldade com 
que S. Ex . colloca acicrna das divergencias pessoaes a comprehensão do 
instante difficil, ·que atravessa a Nação - eu,' Sr . Presidente, declaro a 
V. Ex. que dei a minha assignatu'ra a essa moção, por e..star éonveneido de 
que, o actual Presidente da Riepublica, conseguirá melhorar a situação oppri-
mente, nascida do abuso, da traição daqueUes que receberam armas para 
defender a legalidade e a . ordem, e dellas se servem para atàcar essa mesma 
1<igalidade e essa m ·esma ordem, e d.cm me:u vot-0, não só 1po·r estl'). razão, co-rI!O 
por.que sou inteiramente .go.Jidario· poUticamente, ·com os acto.s do Chefe do 
Poder Executivo. (Miiito bem; mu.ito bem. _o orador ~ cwmprtmentaao por di-
versos Srs. senaif-0'.f'es) . 

O Sr. Presidenie: - Si não h.ouver mais quem queira usar da palavra, 
darei por encerrada a discussão. (Pausa). 

Os .senhores que a appro'Vam, que-irain levántar-se. (Paus·a). 
Foi apvrovada, unanire.·emente. 

1SESSÃO DE 6 DE NOVEMBRO 

O Sr. Sampaio Corrêa: ( *) (mo.vimento .geral de attenção) - Sr. Presi-
dente, O P<Uz de 1hoje, commentando a declaração de voto que tive hontem op-
portunid'ade de fazer nesta Casa, a .propo.sito do requerimento aqui votado, 
subs'cripto pela maioria do.s Srs . .Senadores, e da tribuna justhl'icado pelo n.obre 
repr·esentante de Minas Ge·raes, -o Sr. Bueno Brandão, pubiica as. seguintes 
considerações, que [)€Ço permissão para ler aos meus honrados coU.e.gas do 
Sena.do. Diz a publicação a que alludo: 

"·Hontem, no Senado, o .Senad:or Sampaio Corrêa, votando· embora a favor 
da moção de apoio ao .GovePno, 'entendeu de ,fazer uma declaração, para de:i<mr 
bem dfilinida a natureza de seu voto, eomo não s ignificando solidariedade po-
litica, e importando apenas um simples protesto em ·prol da manutenção da 
ordem. 

Essa attitude do brilhante parlamentar não deixou ,d'e ser notada: causou 
mesmo a·c.centuada estranheza. 

No mom.ento em que a soiidariedade com o Governo não é um. acto de ·es-
treito sentido partidario, mas um deve•r ,fü, patriotismo .. que honra a todos os 
cidadãos honestos e capazes, a manifestação do Sr . .Sarµpaio co.rrêa, qu<?re-
mos dizei-o com toda a sinceridade, impressionou como uma deserção, difficil-
mente explicave l .em um ·ho.m·em do seu 'Valor, da sua •responsabilidade, da sua 
prove.Pbial rectidão. 

Em oonsequencia, os .commentarios .fervilharam, e nã0 . foram dos, menos 
incisivos a.quelles que, ante o seu pesoluto desli.~amento. de ·CEJ.mpromissos de 

(*) Não foi r€,visto pelo ora!dor. 
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soUdariedade politica com o Governo·, pr'eviram como certa, por bem com· 
prehensivel principio de coherencia, senão de correcção moral, a renl:lhcia de 
S. ·Ex. ao posto que lhe foi da.do na, Cbmmissã0 ' de Finanças do .Senado, pelo 
aicto de ihaver o il'lustre Senador inspirado á maio~·ia de seus co11egas a persua-
são de existencia dessa mesma :solidariedade que .g, -. Ex. agora a .cruba de rom· 
per, de mod:o tão categorico. · 

Não sabem·os, nem .queremos saber, si ·taes commentarios correspondem ou 
não ao -sentimento ex.acto que o S.r. Sampaio Cor.rêa tem do alcance da sua at· 
titwde, e de modo algu;m nos ànima quai·quer ,proposito de hostilidade a ·s .. Ex., 
a cujas qualidades ·e serviços sempre rend!emos .homenagem . Lim:itaino-nos, 
;po·r isso, a fixar, tão só, a impressão resultante da sua distincção de ;voto, sem 
omittir me=o - para sermos fleis ao que ouvimos. - a opinião. de que, abam· 
donandb o seu·allud-ido posto e pleiteando-o ·de novo, ,aJepots da iprévia doolara-
ção de independencfa politica, .S. Ex. ficaria a cooori:'o de passiveis reparos de-
meritorios. 

E, . pa1v. te.rminar, oonfirmando a ref.erencia aqui feita aos commentarjos 
d€spi•dos de s·ympathia que ti:veram curso no .Senado; não 1será, cremes, dema· 
~.iado ou d'óra de ·proposito trasladar com todas as. dettras o remate, mei°' des· 
ã lentado, q ue · deu .certo Senador á aipreciaçãô do factv 
. ":_ Diz o ri.fãa· popular que nada é mais conqemnavel que o desembàra· 
ço d'os peixinhos que pedem isca e, depois de comel-a com de.leite é avidez, 
d13sprezam o anzol" . 

E concl;uiu ;. '"Emfim ... evitemos, nos tristes t ·empos que corl'em, ·mais 
uma 'decep.çãn" . 

Eis, ISr. Presidénte· e ,Srs. !Senadores., o commentario publica\io· em um do1 
orgãos trafüciona.es dà imp1,ensa diaria da .Capital do meu paiz, e que, como 
eu não ignoro, co.mo não •i.g;noram igualmente os meus coUe.gas, coma. sabtim 
todos os que trabalhrum nesta terra, tra.duz hoje as opiniões dos que susten· 
tam sem r eserva.s os áctos praUcados p-elo Gov·er:no actual . 
. Infe'liZinente, .Sr. Presidente, ·não posso ter a opportunidade de agpadecer 

âo articulista que ·bordou os commentarios, as benevolas manifestações 'nelles 
externadàs sobre o meu ·proceder anterior, as , palavras de ge.ntHeza com 11ue 
procuro.u soprar a principio, ipara .m-order 'em seguida. -

E não posso agradlecer .. Sr. · Presidente por.que 0 commentario envolve uma 
injuria, .que preliminarmente devo repellir. 

App-ello para todos os meus collegas desta Casa, se,m excepção de' um só 
m esmo .para aquelles que foram ou são . dire.ctores de correntes politica.s, como 
ig,ualmente appe!lo pal'a todos aquelles que, a mey. lado, se assentaram na 
Camara dos Deputados, quamdo tive ·a · honra de representar a Capital da R~· 
publica naquella outra Oasa 1c'!o Congresso Nacionál, para que digam si al· 
gum dia · pleiteei, partidaria ou iJ!dividualmente , directa ou in.directamente, 
junto a quem .quer que fosse, dir·ector de co!'Dente politica, ou simpl·es colle· 
ga de assembléa, um cargo em qual.quer das commtssões, permanente ou tem' 
pararias, da Cama.ra ou do Senado da (Republica . 

. E essa declaração. de que nunca pleiteei semelhantes cargos, eu 1. fa.ço, 
Sr. iPr·e12idente e Srs . :Senado1,es, de fronte ergui-da, porque taes cargos nãe se 
solicitam; recebem-se ·como ho·nras conferidaJs pelos que àqui trabalham com 
patri-otismo, 'em prol do desenvolvimento e do progresso de minha J>atria,' den· 
tro da lei e da ordem. 

o SR. LUIZ ADoLPHO: - Sãq delegaçÕE)S da.s Camaras . 
O SR . .SAMPAIO CoRR:fuA: - Tenho o dever, :Sr. Presidente, de re.pellk a in· 

.juria, - a.ssim a considero - porque se i:nsinua na parte :final do . commenta· 
rio que a posição que aetualme·nte occupo na Commis1são de Finanç·as, pela 
honrosa delegação de meus pares, foi obtid·a a troco de qualquer comlbi:n!lção 
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ou .. c6!1dhavo menos Ucito, em qué houvesse hypothecado a minha solidlW:!Mà.-
de a todos os actos .que o Governo viesse a pratiéar. 

A minha aÚJitude, quer na outra Casa do ,Congresso ~acionai, q_uer nesUt 
- aP1Pello .para a consdeneia de tooos os meus pares ~não· permitte que de 
mim se formule ,semellharite juizo. · · · 

o SR. BurnNo orn PAIVA: -' Ap.ó:iado. Foi sempre um disti!ncto corilpilihlieiro. 
O SR. SAMPAlo ColiRlÍ:A:' ~.,Nunca ,entrei em êombinações de .fai na-tureza, 

tii.o deprimentes para mim quanto para aquelles que a 8Jpoiáss,em. Jámals dÉ!l 
a Governo algum, desde ql;lé .sou po,litico, nem áo: do Sr: w.enoesláo · Bra~,' nem 
ao do Sr. E·pitacio P.essoa, n1em ao do Sr. Atthur Bernardes, a collaboração 
conti\Ilua e incoru'Hclonal do :meu ll.IJ'óio pela paÍàJvra ou pelo voto! 

Não 1sei estar, Sr. Presidente, onde ~ão querem .que eu esteja. E ,porque 
aissim penso, agraic1ecerido a todos aquelles qüe . me ihonraram com a sua con-
fiança, pedindo-lhes que me perdoem si a essa confiança ifa1tei; agra:decendo 
ao meu prezado amigo, presidente da Co.mmissão de Finanças, d honrado mi-

·nefro .Sr . .Senador J3ueno de ,Paiva, e a todos os meus coUegas dessa Comníis-
s~o, as attençõles e gentHezq,s com que sempre me tratairam é das quaes não 
sou mereoedor (não 1apoi:cz.dos') / declaro a V. Ex., 1S.r. Presidente, que, 'nesta 
hora, renuncio o mandato de representante do S·enado :na Commissão de Fi-
nança s des.ta Caisa. , 

Et''.l. o que tinha a <liZ:er . 

O Sr. Pre.sidente: (*) - Como Vic,e~PJ:1esidente ~o 1Sé=do devo dizer aos 
Srs, Senadores e espe.cialmente ao nolbre rep:resentantes do Districto Federal 
que S, Ex. não tem absolutamente razão. ·(ApoicilZos) , 

"O Paiz'', por ínais autorizado .que seja, não ê um orgão de partido, nem 
nesta Casa existem dous partddos ,que pudessem determinar· a situação em que 
se •encontra o illustre r'ép,reseilltante carioca, renunciando o seu logat na Com-
missão de Finanças, · ' 

Devo lembrar mesmo ao ;Senado· que, .quando ~ouve duas correntes ,poUti-
cas ·com programmas claramente discriminados; .nunca as paixões se extrema-
ram a ponto de determinar a exclusão do's m tem1bros da minoria nas Commis-
sões permanentes ,deste 1C'asa. 

A imprensa põde ,c,riticar -0s Srs, Senadores, censural-os s1 quizer, apre-
ciando os seus actos neste ,ou naquene s entido, mas não ,p6de intervir na vida 
desta ·Casa, determinando soluções desta natm·,eza, (Apomdo's ge1raes), Com 
tal 1ntervenção o :Senado não pôde concor.dar. (Apoiados geraes), 

Não se trata aqui de opposição ªº' S,r, Presidente da Republica, V. Ex. 
(àir igind10-se ao Sr, Saürt(fJaio Corrêa) entendeu que, com a ,sua attitude, cum-
pria o seu dever, Agiu de accôrdo e.oro a Sl.ia conscien.cia, ~iu l:,Jem, E si, por-
ventura, "O Paiz" julgou-se no füreito· de apreciar esse "gesto do nobre iSena~ 
dor, insinuando ou pre tendendo inter'Vir nas deliberações do Se.nado, hó:s n ão 
podemos a cceita:r .essa intervenção em assum,ptos que c rubem exclusivamente 
a nós outros S enadort>s. (MuAto· bem, Apoi<idos), 

Qualquer ongão da impr ensa, por mais 1res,peitruve1 que s,ejam :suas 'tradi-
ções, não ·pôde deliberar de sorte a determinar esta ou aquella solução-da parte 
do Senado, (Apoiados), Não il'ôra assim e .eu, cer tadamente ,não estar.iá_ oé-
cupando esta ,cadeira no Sena do da Republica, porque muitas vezes tenho sido 
aggredido vio1entamente, injuriado, calu.rrmiad0 pela tmpJ:'..ensa; ',m.as nem :por 
1sso os meus pares se julgaram no .dever de endossar essas a ccusações, não 
me r econduzfaido ·no posto que occupo por sua delegação, (Mui.to bem, Avom-

( *) Não foi re:vi.sto pelo orador, 
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dos ·geraeS). ·Não tem, pois, razão o nobre Senador. Estou certo d·e qu11 in· 
terpreto il'ielmente o sentimento do Senado, !'epetindo que qualquer orgão da 
imprensa - pôde criti-car, ipó;'Le obSe!'Var, pôde censurar, pó.de combater o pro-
cedimento de qualquer membro deste ramo do Congresso, não tendo, e1:itr~

ianto, o diredto de intervir no "sentido de .provocar delfüerações como esta, a ·que 
foi ar.rastado o honrado 'SenâiOJor. ·(.Apoiiados. "Mu4ít!o bem), 

Vou consultar o Senado sobre si concorda com a renuncia do nob,re Sena-
dor. Os senhores que app-rovam o requerimento verbal. do nobre Senador pelo 
bistrk:to F\ede.ral, q u eiram Jevamtar-se. (Pa'ltSa) .· 
: o .s'enado manirfestou-se unanimemente contrario, o -que quer diizer qüe 

concordou com a minha opinião, i sto é, que a imprensa-n ão pôde intervix nas 
deliberações desta <Ca-sa, tanto mais -quanto não ha uma imprensa partitlairia, 
_<l.Ue .possa julgar d .©s · intere-sses .politicos do paiz, em relação a c·ada um dos 
membros desta Casa. (Mulito bem . .Apoiados). -

Conti:nua a ;horlà do. expediente. 
1 

O Sr. Sa:mpaio Cor.rêa: i(*) - Sr. Presid~mte, agraueço a v: Ex. aspa· 
lavras que acabou de p.ronunciar; agradeço, pen1io·râdo, a todos os ·meas col· 
legas,. a mandfestá.ção, que tiV'eram, ·ª p·roposito da declaraçãJo,' -que lhe 1'.iz de 
renunciar o mandato de re.p11esentante do Senado junto á Commissão de Fi· 
nanças. Sei agora, :sr . ·Presid<ente, pe.Ja manifestação a que as-sisti, pelas pa. 
lavra·s por V. Ex. pronunciadas, que o· Seinado da Republica não apoia actos 
que s-i-gnifüquem, ou -possam significar, uma into1erancia incompativel com os 
rsentimentos deste ramo do Poder Legislativo, onrde -semelhante mal ainda hão 
se aninhou, :!'elizm€l!1te . Peço a V. EJX·. e aos meus colle.gas nruo considerem 
as declará:ções, -que ainda ha pouco produzi, como manifestação de exhibicio· 
nismo ou' dê vai:il,ade. Podem crer n a sin:ce.ridade dom-eu a;cto. Todos os meus 
collegas . sabem «;orno te'l1lho pa urtado a minha acção nesta Casa; t-odos teem ~ 
certeza d-e que nãJ© modifi.=ei a m inha no:rma de oondu cta, guardando a riü· 
n·ha liberdade de acção, para apreciar ~so'1-ada e s.epara;damente, .cada um dos 
actos -sujeitos ao meu exame e ao meu estudo, porque só assim poderei cor· 
responder á confian ça de vós outros, pocque -sõ. assim -poderei :honrar o meu 
mandato e contribui•r -com o me u esil'orço pa:ra o .engrandecimento de minha 
Patria. · ' · · 

Fui sincero, Sr . Presidente: em verdade, entendo que ninrgu:em tem o di· 
reito de IS·e manter em postos de confiança, quando essa confiança não é reaf· 
firmada filil determinadas occa;siõe-s. . -

A-gm:a, IS.r . Preside,nte, si-ntó-me tra.nquillo na mi·nha consciencia: e maiis 
uma vez a;g~adeçô tão ·honrosa quanto •grata m anisfe:staÇão, certo de que ellai 
apenas traduz o desejo de que eu continue a traba_lhar, mantendo, como até 
aqui, a mesma linha de 'COnducta. (Muito bem.; m;u~to bem) . 

. 'o SR. C'ARLOS CAVALCANTI: - Brilhantemente . . 
O SR. SAMPAIO C'oRR:!l:A: - Esta promessa, eu a posso fazer aos meus hOOl· 

rados collegas. 
· T enho .dito. (Muito bem; mui'to bem). 

O Sr. Joaquim Moreira: - Sr. Presidente, motivo poderoso, · qual ó do 
enlace nupcià.l de p.e.ssoa •que me é cara e de parentesco be.rn proximo, reteve-
me hontem· em Petropolis, im-pedirndio -tne, conseguintemente, de comparecer á 
sessão do. Se.nado e de aissignar e votar, com todo o prazer, com o maxJmo 
enthusiasino, a -moção aqui apre~erntada peJ.o illutsre r epresentante de Minas 
Geraes, o me u · di.gno ~igo Sr. Sena.dor Bueno Brandão, apoiando com o meu 
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voto todos os termos dessa moção. e ainda , am.pliando si possivel fosse, Jay-
pothecando o meu voto a termos maJis airnpliativos, a medida mais posdtivas, 
que rpor a:caso o Exmo. Sr. Presidente da Republiéa, o digno Ohefe do Exe-
cutivo, que na phrase feliz do brilhante Deputaid.0 Gifüe;rto Amado, symbolisa, · 
hoje, não simplesmente o Chefe do Executivo mas a Nação inteira, julgar pre-
ilisa.s para r e:stabelecer a legalidade, para debellar a desordem e principalmente 
para abafar completamente esses germens subversivos e profundamente · noci-
vos, espalhados e infiltrados no or.ganismo macional e que. nos teeni, rperiodica.-
mente, quasi em dias proximos, dado uma ;rebellião ou um motim, sempre mo-
tivos de desgostos e v:ergonha paira nõs todos, de descredito para o paiz, per-
tur;})ando e esterilizando os m elhores esforços da administra@ão publica. 

Sr. Presidente, .eu pofüiria eximir-me de fazer esta declaração, bem 
conhecidas que são as ~nhas Méas politicas, firmadas sempre e ciaramente 

, as minhas attitudes, sempre intransigentes em favor da ordem e da legalidade 
'ª de apoio ao actua\ Go;verno c onstituido, a quem tenho tido o prazer .e 0 eri-
thusiasmo em apoiar, porque não acho positivamente, sinceramente, um mo-
tivo plausivel e sério paira nega; os beiileficios que teem decotrido da gestão 
do eminente Sr. Arthur BemiaJrdes, para debater-'ln.e contra a serenidade, o 
espirita de justiça e a energia reflectida e ponderada que tem se.bido guardar 
nos momentos dif·ficeis que a N:áção tem atraJVessado. 

Póde parecer da minha p3JI"te ocioso ou mesmo um gesto exhlbi-cionista, 
vir fazer uma declaração de voto hoje, nesta Casa, porém, o faço, porque aar.e-
dito que estamos em um momento deJi.caido extremamente di:Í'ficil, em que não 
s.ao mais -possivel attitudes reservadas, dubias, .•he;;itantes, reservadas mesmo 
ruquelles sobre .os quaes não pode pairar a menor sus'Peita, como, :Por exemplo 
a minha, por.que, mais do que os p.rofissionaes de revoltas, mais do .que os so-
nhaclores de :sedições, os revoltados de tudo e de sempre, os incontentav-eis e os 
audaciosos, ha uma . ckisse tão .perniciosa quanto elles, que si não faz ou pro-
voca desordens e edições, ·prepara-as; · é a ·dos terro'J."istas, uma claisse perigo-
sa, porque a s ua acção é uma acção mysteriosa, uma áq~·ão· de solapa, um.a 
acção infiltrndora, intangivel; ·muda de dôr como carnelião, é i.rrespons!áV'el, 
mas, re·pito, perigosi•ssima, e da qual procuro sempre me a.faistar, como agora 
faço. 

Eu não queria p&manecer caládo deixando de fazer as declarações de que, 
si estivesse presente á s;essão de rrontem, desta Casa do Congl'es.So não sõ assi-
gnarie,, -com muito ;r>razer, a mo1ção a;presentada pelo illustre representante de 
:l!Linas Ge~raes, ·como já disse, como lhe dàiria 0 meu voto, da mesma fõr:ma que 
o .da rei a todas quantas appatecel'em, e a quantas !fo'l'.em soUcitru'!as pelo .Sr. 
Presidente da epublica , em: qu(fill confio inteira;mente, p:ára restabelecer a or-
dem, para acabar com -e:ssas rebeHiões periodtcas, que p·erturbani completamen-
te a marcha da Nação e o programma do Governo, que se estárva delineando 
como procficuo, efüidente e 'Patriotico. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem) . 

O Sr. Pr~.sidente: - A dedaração de V . E :x:. canstarri. da acta dos nos-
sos trabalhos de hoje. :Si não :houve.r mais quem queira us.a;r oo ,pailavra sobre 
a act2,, dal-a.-hei por approvada. (Pausa). 

Está approvaida. 
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DECRETO N. 16. 8'90· - DE 22 DE 'ABRIL Dl!l, 1'925 

Proroga o estaào àe sitio no Districto Federai e nos Es~ do: .A.~n<m, 
Pari, Sergipe, Bahia,. Rio àe JO/neir9, São Paulo, Matto G'rosso, Paranl, 
Santa Oatharina e Rio <l'r<llndle ào Sul 
O Presidente da Republica dos 'Estados Unidos do Brasil: 
Considerando que peridu'l'am os motivos que detenninarrum a decretação do 

estado de sitio, providencia que permitte ao G-OveI'no tomar ém oonsideração 
como tem feito, as medida necessana,s â manutenção da ordem, e segurança 
pub!1ca.: 

Resolve, no uso da attribuição que lhe confere o artigo 48, n. 15, da Cons-
tituição Federal, ,prorogar atê 31 d:e Dezembro do corrente anno o estado de 
sitio que vi,gora em virtude dos decretos :ns. 16 .• 755 e 1'6. 767, de 1. e 2 de Ja-
neiro, e 16.81:6, de 21 de Fevereir.o ultimos, nos territorios do Districto Fede-
ral e dos Estados do Amazonas, J>itrá, Serigipe, Bama, Rio de Janeiro, IS. Paulo 
Matto Grosso, Paraná, Santa Ca;tharill!a e Rio Grande do Sul. 

Rio de Janeiro, i2· de Albril de 1925, 104° da Lndeperndencr.ia e 31° da,. Re-
publica. 

ARTHUR DA Sn..V.A lBERNARDl!lS, 

.A.f!011Jso Penn<i Junior. 
'-.. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 4 DE MAIO DE 1925 

O Sr. Azevedo Lima: (*) - Sr. Presidente, rompendo todas as praxes tm-
dicionaes adaptadas nas sessões do Cong:i:esso Nacional, vi-me, vor uma cir-
cumstancia, de todo ponto excepcional, na conting.en0ia de rogar, pela ordem, 
a palavra ao Presidente do Con•gresso, para iÍlterpBlal-o, preliminarmente, so·-
bre a conveniemcia ou opportunidade do .assÍI:mpto, a meu ver, da . maior gra~ 
vide.de, que pretendia expor, lealmenm, ao comhBCimento dos meus pares. 

O que me levou, Sr: Pres1idente, a consultar a ptudencia e disc'reção do 
honrado PresidentB do Congresso, foi o espectaculo que se me o;fferecia á . es-
querda, na <trihuna dos ruplomatas, a eoch1:biç'ão dos galões, dós dourados dos 
fardões dos cfüefes de missões acredita.dos perante nosso Governo . 

Tive l'Ele>eio, Sr. Presidente, de qrue á impeituos1dade das mfr11has pala v.l'aJS> ·e 
ao revide do m eu protes to, - tão receµte ainda haviam sido as 'Violencias con-
tra mim e contra o nosso honrado confrade . Bapt!sta Luiardo exercitada s, 
tive receio de ferir a susceptfüilidade dos estrangef.rrn;; all1 presentes e, quiçá, 
de offereeer á curiosidade- attonita dos representantes das mais cultas :poten• 
cias, o exemplo de como procede o Governo- nacional, em face das immunida7 
des e prerogativas dos parlamentares. Commig0 naturalmente, sem consulta 
prévia, concordou o efoinente Presidente do Congresso bmsileire, pedindo-me 
que a diasse por alguns momentos o protesto que pretendia lavrar, attenta a 
ci~cumstancia da solemnidade que se realizava e, talvez mesmo em vir.tudE:l qa; 
presença dos extrangeiros a quem devia poupar o doloroso espectaculo da ex-
posição que eu precisava f~. ' 

Annui, Sr. Presidente, no momento ao delicadd. appello de S. ·Ex., ma$ 
não posso permlttir· que se esquive, no momento primeiro que se me offereçe, 
0. presente opportunidade de levantar O me.U brado de· :protesto, sem qUB venha, 
em meu nome pessoal e no do meu conega., expor fielmeRte á Camara as cir-
cumstancias t aes quaes se ilesenrolararri e offerecer á ~ação brasileira o ·ensejo 
de julgar a nossa conducta irreprochavel .e o proe,eU!mento nunca assás con-
demnavel .desse Govermo de desmandos- e ·tropelias.' .. _ 

Dez mezes de vH!ipendio e de agonia : não coI1131eguiram a,'bafar, no animo 
·da opposição arrig1mentada, o sentimento' da honra e da dignidade! Vinte mezes 
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que sejam, Sr. Presidente, de sitio e de i trevas não serão sufficientes para, faze~ 
que desertemos da tribuna do Parlamento, no .instamte em que devenios ple!· 
tear majs p•ela hombridaàe do Congressa do que p.eJ,as nossas proprias !t:ega. 
lias pessoaes. · · 1 

O SR. CAMILL-O PRATElS: - ll\!Ias o Congresso sabe quaes os mei•os de que' 
deve lançar mão para zelar peia sua dignidade. ' 

Q SR. A.DoLPHO . BERGAMINI: - Não parece! A propria Mesa não CollSen· 
te que se publiquem os discursos dos Deputados. 

UM SR. DEPUTADO: - Mas isso não vem ao caso e não tem importanciJI, 
O SR . .ADoLPHo BERGAMINI: - E úm Deputado da maioria a.parteja di· 

·zendo que isso não tem importancia! 
O SR. OAMILLO PIRJATEs: - O Regulamento Interno prevê e regula essei 

ca.sos. 
o 1SR. A.DOLPHO BERGAMINI: - Não póde haver Regimento que se CqI!· 

traponha á Constituição, que, em seus artigo,s 19 e •20> nos dá as imm~·nida-. 

des .paralmentares, garantindo a manifestação livre do pensamento. 
O SR. CAMILLO PRATES: - A Mesa, como ilhe dá direito o Regimento, eX· 

punge dos düicursos as partes inconvenientes . 
. O :SR. A.DoLPHo BERGAMINI: - Expungir é uma cousa; supprimir os di& 

cursO's é outra multo mais grave. 
O SR. CAMILLO PRATEls: - E' urna divergencia de opiniões. 
o SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Não apoi8Jdo! Não é dive11genda. E' a 

tyr.annia etendida até aos proprlo actos do Parlamento! ·' 
·o :SR. AzEVEIDO :LIMIÃl: - Vejamos, ST. Prsidente, calma e serenumente, 

quaes forazn os factos ·que precederam a nossa detenção e os que 0 ccorreram 
a.rp00 .a mesma insolitamente praticados · ·Por .prepostos subalternos da p!l\ic!a 
carjoca. 

n SR. FRA.Ncrsoo PEIXOTO: - V. Ex. foi -encontrado 'na revolução e nã~ 
queria ser preso?! 

o SR. AZEVEDo LIMA ; - Vejamos· ..• 
o SR. FftANCISCo PEIXOTO : - Devia até ficar· preso. 
O ·SR . .ADoLPHo BERGAMINI: - O Sr. Francisco Peixoto Já estava para ·ser· 

vir de testemunha. ' ' 
. o SR. FRANCISCO PEIXOTO: - Não estava; mas é o que dizem. 
O SR . .Az.ElV:EIDo LIMA: - Approximada,mente, ás 9 horas· da noite de sab-

bado ultimo, após ter-mé. dlrLgldo, em visita, á reside·nc.ia do nosso p.reclaro 
cru.lega e eminente rerpreentante do Rfo !Grande do :Sul, S.r. ·Plinio Casado, 
per não o ·hmveil" en1oon1traxlo em seu dO'IDli'CHio,, desci a rua do Calbtete e, ao pa· 
sá.r por defronte do Hotel dos Estrangei.ros, deparou-se-me, sentado a uma 
º'3;s mesa.s do ba-r desse !hotel, a pessoa do meu particular amigo e nos~o con· 
frade Sr. Baptiista Luzardo. Approximei-me de S. Ex. e 8Jbanqilel-:rµe á me.sa 
onde se achava no m,omento, com mais duas ou tres pessoas, de cÚja lden· 
tidade não me recordo. Lembro-me bem, Sr. Presidente, de que por uma 
das portas desse bar, na ala . direita do d'ito hotel, div:isei a figura do Viw 
Presidente da Republica que, ao que parece, momentos .antes o-q. momentos 
após .. . 

0 ;SR. BAPTrSTA LUZARDo: - Antes. 
O SR • . AZEVm>O LIMA: - .. ·Jha'Via ~wdaido o nosso illustre companheiro 

de tra.balhos parlamentar.es. O que posso, porém, alff1rmar ê que jâ excedia 
de nove hpras quánto apertei a mão, .nesse mesmo bar, do syrnpat.hico enoar· 
regado de negocios pa Republica Chilena, Sr. Rocuant, com quem, ainda na 
vespera, eu me ha.via avistado na séde da· embaixada ohlleniá. 

Pa.rece, talvez ,dê.sne.cessarlo, Sr. Presidente, que aHegue ess;IB duas cir· 
eumstancias em que figuram pessoas do mais alto destaque social e da mais 
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incorruptivel ·irnvutaibilfa'Lade; mas declaro a V. •Ex. que occurrencias po·s-
t~riores me obrigam, prelimina=ente, a accentuar o enoontro oom esses· dous 
cavalheiros. 

Dahi, de.s.se bar, ·retil'.á:mo-nos, ambos, a pé, já então em direcção ao larigo 
do Machado, onde, si me não falha. a ·memoria, o meu honra.do · companheiro 
Sr. Baptista Luzardo se dj')teve longos minutos ... 

·O SR. BAPrrsri)A .LuzAITT.Do: - Miais de meia hora. 
O SR. AzEVEDo LIMA: - ... em prolongada pa1estra com o representate 

de um jo1:m1 local. . . 
o SR. BAPTISTA LUZARDO: - o ' Sr. Hamilton !Bara1;a. 
O 8'R. Az.ElVEno LIMA: - ... conservando-me eu á d.istanc:ia, por não ter 

o prazer de ma nter relações .com esse d:istincto cavalhéiro. 
' Foi durante a ·conv·ersa do Sr. Baptista Luzardo que soube, por um mo~ 

ço a.ssustado, •proveniente do centro urban'O, que .cousas extrac:>r-dinarias e 
anomalas se verificarani em torno da re.sidencia p·residencial. 

Ohegava-me, ·então, ao conhecimento que barri.cadas se improvis·aram na,s 
ruas .que orlam o palacio da, pres}dencia; que S'âccos de ·areia, colchões dos 
leitos dos soldados da .g

0

uarda e toda a ·pro.vi.são de artilharia -miua'a, retirada 
do~. socavões do Oattete, estavam ·estendidas pela cailçada -para mostrar ao 
povo brasileiro a tranquilJi.dad& e a ·Calma que reinam no paiz. 

O SR. AuousTo DEJ LMA: .- Vigi!a.ncia contra os assaltos . 
O SR . AzEJVEJDo •LIMA: - Feriu-se-me naturalmente a , curiosidade, Sr. 

P.-esidente, dean1te da not icia ~nopinada que m ·e c hegava . Procurei prescru.-
tar rrce!ho.r e sondar dentre os c ireums·tantes o. que :,avia de exacto e de .pre-
ciso rela tivamente ao niovimento sedicioso que se •dizáa 1haver sido operado no 
quartel da Prai·a Vermé:I1a, e ·como a .passagém de regresso já se tivesse 
tornado difoficfi, annui ao co·nvite do meu !honrado companheiro de irepre-
sentação, 1Sr. .:Baiptista Luzardo, para que fossemos visitar, nas p.NJ·xim.ida-
des do quarteJ, as p essoas que nos pudessem dar informaçõe•s sobre as oc-
currencias internas. 

Confesso - e faço esta confissão, apenas, em meu no·ri:e i.ndivid ual -
que recebi com .prazer o co·nvite, · ta,nto mais •quanto, si me ·fôra p-ossive1 o 
ing.resso no quartel, eu · o te ntaria .com .satisfação·, não sei si :vara adherir 
ao movimento, mas, ao menos, .para aco-mpanhal-o oo.m curiosidade e syrii -
pathia. Comp·rehende V. Ex., Sr. Presidente, que n ão tenho necessida de de 
occultar este facto á Nação. Irá declarei desta trfüuna, rr:ais de uma vez, ãs 
autorü'.iades policiaes rque m e acomp a nham por seus .galfar ros, que, antecipa-
damente, me inscreveria em todas as r eacções politicas revo1ucionarias .que s·e 
tivessem de rea.Jizar . 

Nessas circumstancias, muito natural seria que procurasse ·conhecer as 
ocour.nmcias a nnunciadas . Infelizmente, para mim, vedadQs estavam t-O"dos 
os ·caminhos, que ·conduzem ao quartel, por •.poraças do .p·roprio regimento, o 
que .logo •rr..e i'Ilduziu a crêr que não podia ter assumid!o <proporções muito 
mitaveis o moU.m dessa caserna, t anto mais quanto a guarda das sentinellas 
distribui-das pelas varias esquinas era constituida por <praças C.o· regimento 
nella instafüado. 

IA.' vis ta do d.esapontame'Illto. de que fui a podera:do, apTovert-ámos a .con-
ducção, que era um a utemovel, e dirigimo-nos a passeio até .o extrem0 . da 
praia de .Crnpaca!bana. De lá vo1tfumos qua'Ildo já era taT'àe·, ás 11 1hüras. 

1E ao chegarmo•s a o Largo. dd Machado ... 
o SR . BAPTISTA LUZARDO: - Rua 2 de Dezembro. 
O SR. Azlil\1E1DO LIMA: ~ ... amigos solicitos e diligentes nos .communi-

caram que a policia não permittia livre transtto nas iruas qu0 con-vizin'hani 
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com o Palacfo do Oa;titete, sujeitando todos ps ,ind!iJvidu0is q1u.e 1lQr eillas quJ. 
zessem tra!egar a operação, já tradiciónal nestes ultin;ios .dez mezes de sitio, 
de a;pr;lpadelas e a revistas na :piraça publica. 

Sr . .Presidente, declaro a V. Ex. , á puridade, que · não me ,inspira c~n. 
fiança a Policia insidiosa desta Capital ... . 

o SR. AUGUSTO DEJ LJ;MA: - Naturalmente. 
O SR. AzElVEIDo LIMA: .- ... de geito qµe, c1e alguns rr..ezes a . esta parte, 

ando systematicamente armado, }}ara garantia da minI'.a pessôa e talvez das 
minhas im.munidades ·parlamentares. Não desejo, outrosim, como não des&jei 
•naquella occasião, ver-me for.Çado á •neooss.tdaxle de Info·rm= a simples 
prepotos da autoridade poUcial a miruha qualidade de Deputado, paira exi-
rr.ir -me ao vex;atoria exame. Então., já nesse momento eramos acompan'hados 
de um ·amigo cujo nome tenho o prazer de pronunciar, porque é u m dos mais 
puros caracteres de brasileiros e ao mesmo tempo um dos mais habeis e 
perfeilitos causifücos do cri.osso fôro, o Sr. Dr. G<E>naro Chiristo 'LMsamoo 
Cunha ... 

O SR. A'DOLPHo iBEJRGAMINI: - Realmente, uni advogado muito distineto 
e um cidadão muit.o correcto. · . · 

o' .SR . AzEVEDo LIMA: _.:._ . . . e de o·utro cavalheiro., qu e, então, na calçada 
do Largo do Machado, de nós se appro:i..'imou, e .que me é e continúa a ser 
inteiramente estranho mas co·nhecido, ao que parece, i·ntimamente, .da pessôa 
do nosso eminente amigo e representante do Rio Grande do .Sul . 

O que é faoto é que u m delles a lvitrou a co.nven1encia, já que querian:os 
obviar ao vexame e ao ultralje de sermos vasculhados na via publl'ca, a con· 
veniencia dé adoptarmos o carr:.inho do tunnel do Rio Cúmprido. Não co· 
ruheço .ess·e tunnel. · 

O SR. ADoLPHo '1BElRGAMINI: - Eu o· conheço, e posso dizer que o leadér 
se eruganou, quando disse que conduz a Santa Thereza. Co·nduz à.o Rio Com· 
prido. 

O tSR. AzElV'EIDo rLi;MA: - Pense~. Sr . Presidente, que tal -tu.nnel fosse de 
facil accesso, com.o o são os demais da cidade; -si soubesse que eHe perfura 
a ·ino·ntan1ha no alto de uma .Jadei-ra . ing,reme e tortuosa, por certo não teria 
ac:quiescido ao 1co.nvite do amigo crue nos <leix-ára entrever a commodidade da 
passagem e nol~o recommendara co:r:c.o accessive1 e facH. 

A meio do caminho, qµando já :percebiamos que tardava a ap.proximação 
desse 'tunnel, O'bse.rvei ao arni.go que., necessaria:rnente, eLle se haivia en· 
ganado no ·camiTIJho, porque impussive.J se me afigurava que tão alto se en· 
contrasse a bocca do :r:c.esmo. 

Parec·e-me que elle disse que estava ef.fectivamente em duvida sobre 
si havia ou não acertado na adopção da estrada que seguia.mos. Já estava· 
mos até no propqsito de regre·ssar, quando, surgiu, de subito á nOI!ffa vista, 
um v ehiculo automovel,. conduzido .por po!iciaes. Declararam-nos o:s -soladdos, 
nelle cnduzidos, que o caminho estava impedido ·e convidavam-nos a descer no 
vehtculo, aJté ao cattete . 

P.oderiam·os, Sr . Presidente, de prompto aHegar faciJrr:.ente a nossa qua-
. Jidade de Deputados F ·ederaes. Não o quizemo.s fazer, nenhum de nós se 

lembrou de faze l-o, porque comnosco iam dous oavalheiros qUJe .se não ·acha-
vam revestid os de immunidades, e si os abandonassemos, entregues aos po· 
liciaes, qual não seria o juizo que 'de nós fariam? Poderiam ;pensar que liou· 
vesserr..os evitado o escandalo ou nos ·poupasssemos ao despra·zer de· uma vi-
sita ao d~stricto policial, delegando~ilmes a missão de .soffrer por nós os ab1>r· 
reci.m;entos, o.s desgo.stos que nos foram dahi .. a pouco pro'Pordo<nado.s . , 

O 'SR. AuausTo DEJ LIMA: - Os outros cidadãos ainda se a<:<h;:tm presos? 
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O SR. AZEMIDo··Ll.).!:A: - Ainda. 
o ·SR. AUGUSTO DEJ LIMA:' - Reailmente, ê desigu a;l . (Risos). 
O .SR. AZElVEIDO LIMA: - iNão hesirtámO's, rpÍOis, ·em descer 9.o vehicuJo. 
Fomos. No dis1ricto po!iciaili v i que a m:isi;>ria idios 'homens que se 

apostam a servir o poder, rpondo-se em almoeda na feka das consciencias, re- \ 
quintou em perfidias e ·baâxezas, ch,egando ais cousas ao ponto de certos po-
ilciaes do meu m,ais antigo conhecimento decla;rare.rn não ser :possivel estabe- ) 
lecer a nossa identiadde. E, longo temrpo, sem embair.go do meu protesto ve-
hemente e dos meus mais acerbos epithetos, fomos detidos, até que, '.Pe.lo Pa-. 
Jacio do Cattete, fosse, transmittida a ordem de nos sujeitarmos ao mai's de-
.gradante dos vilipendios ao mais vergon'\loso dos ultarjef?. Dahi a pouco, Sr. 
iPresidmite, ma [lresença do delegado, um joven g iwbr:o e íne:x;periente, filho 
de um Ministro do Suprem·o Tribu nalj oandidato, talvez, a esse mesmo Su- { 
premo Tribunal - tamanha ê sua subservi·encia, com·pareceu um magote de 
soldac1os •do 3° Reg1mlenrto da Praia Ver:melha, q,ue vinham operar o nos•so re-
conhecimento, para que se lavrasse pouco após o termo do mesmo. 

O...llr<. 03APTISTA LUZARDO: - Peço licença para observar a v'. Ex. que, 
antes desse facto, o delegadü, de vo'lta do Palaicio do Cattete, procurou in-
dagar si tin:hamos documentos com que provassemos . a nossa identidade. 
V. Ex . respo·ndeu que não·; não tinhamas filo momento documento algum, 
que certificasse a nossa i'dentidftde. · 

Antes de invocair a mi'nha qualidade de ;Deputado, a unica cousa que 
fiz foi ap.rcséntalr a min<ha caderneta de rpws•ses da <Centrai! e ;os meu,s cartões. 
Foi-me respondido: "Isso não tem valor algum; não posso com is.so apurar 
a SIUa iden,tidade". <]J então fod-nos 1pr;oipo,sto lervarem-nos a; um Io.gar onde 
essa identificação pudesse ser feita. iinquiri 1qual era esse Jogar e re·spo.nde-
ram-rr.fl que era o Palacio <'!o Cattete . Então eu disse: "Si quer nos identi-
ficar em presença do <Gener.al >Santa Cruz, eu agradeço". .E dei a resposta 
que merecia. 

O SR. Az'ElVEJDo LIMA: - Ab pormeno.r que acaiba de ser assignalado pelo 
nosso eminente collega sue-cedeu ·uma serie de insopitaveis diatiribes de nossa 
parte, que, já que n~o podiamas 'physicamente reagir deante da enormidade 
do numer-0 , usavaimbs da palavra, do' ve.r.bo, para censurar, na pesssoa daquel.las 
autoridades, o propri:o poder pessbaJ do Presidente, que e llas r ·epresentavam. 

O ·SR. ADo·LPHo •BEJRGA.MINI: - Fizeram :rr:uito ·bem. 
O SR. AzEVEDo LIMA: - Tentei uma escapada, empreguei até a propria 

força para transpõr a barreira opposta pelas autoridades inferiores daquelle 
districto; mas a mln<ha musculatura não poude re·sistir á murálba humana 
que se me antepunha, e tive, então, de sentar-me na sala do delegado-, com 
meu illustre collega, para aguardar o dese•nrolar dos acontecimentos, ã: es~ 

pera de que cousa mai·s grave e tenebrossa fosse ·occorrer. 
E, de faioto, não perderr..os por esperar; aquelles <homens incons'Cientes e 

mesquinhos, membros do poder publico, mais ou menos g.raduados, desde o 
~oldado, o p;romptidão, da delegacia, até o Procurador Criminal da RepubHca, 
alli presente, todo.s elles, como {!iria o no·sso saud·oso patricio, o trjbuno lRuy 
Barbosa, marcados, nitidamente marcados, com o carhnho do gaido orffioial, 
pensavam, naturalrr..ente, que o Co.ngresso- Nadonal é um "club" de domesti-
cas ou um condliabulo de sudras e, membros que eramas delle, deviamos." ser 
tratados com desdem, eom desprezo e co.m arrogancia, não si nos fo.rnecendo 
os meios de conforto n ecessario, nem si nos acudindo ás ·necessidades im'Períosas 
elo morr.ento . 

SUJppor.támos a affronta, que se dirigia, menos contra a nossa pessoa, 
contra a nossa categoria individu·al, do que contra o Congresso Nacional, a 
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que ·pertencemos, mandatrurips, que somos, de !frMções eleitoraes desta Ca· 
pital ·e do R:io Grande d:à Sul, mas· cujas regaliàs e erijas pterogatlv'aa n~ 
'V!eem. · senoo negadas "nestes ~ mezes ·de sirtio trevo·so, contra a p'l;:orogaofu> 
do qual, aicalbaJIIms, rpelo orgão do ;nosso hornra:da com']!>'!imh~o, S.r. :Plinio Ca· 
sap.o, de -:prorbestar; vibTante e pat.Lrotiqame1I1te·. · 

T:i.nib:aimtos o espírito conformado 'e a aI:rrut p·reparada para' todos. O/i 
d.4ísabô'res e todos os .desgostos, mas não podíamos imaginar que o .rellina-
mehto da perfidia ohe·gasse ao extremo de, após cerea de nove horas de de-
ten'ção, inju::ltifi<iavel, e .ignominfosa" faze·F --que fossemos reconhecidos por pra-
ças sem im:puta:bi'li<':ade juridicâ e sem autoridade moral. . . ' 

O ·SR. ADoLPHo BEJRGAM '.rnr: - Muito bem: candidatos â. :Prorr.oçãl!I e para 
cujo suborno .Jli se vofou um pll"odect~. ' . 

o .SR. AzEtV'.EIDo LIMA: - •. . prémidos pela diS'ciplina mÜitar e sob o jugo 
nefando desse estad{!) de sitio·. 

A Incapacidade do Governo fez que figurasse nesse auto de recô-nheci· 
ment-0, tendente a IJrovar que havíamos sidp autores ou cumplices do assalto ao •quar.tel d!o 3º regime nto·, uma praça fahíifioada, um indiLviiduo que- re far. 
dou -e-orno si tfosse •Sol'dado; mas que ·agora sabemQ•s que nem siquer !pertence 
a qualquer unidade rr:.ilitar. 

A fal'ça eonsumníou·.se. O attentado :fo.i levado a effeito, :Para vergonha 
de vós outros, '<tue f~is :Parte · do Cong-resso Nacional, ,não, po11êm, para 
cl'minuição do no-sso credito pessoal. 

' ºSR. Auou>STo· DEJ LJ;MA·: - Foi tomado o depoimento desse infüvil'h10 dis-
fal'çado em praçà? 

o SR. AZE!V!EIDo •LIMA: - FoL 
o SR. AUGUSTO DEJ LIMA: ~ E' o caso de verificar. 
o SR. AZEVEDO LIMA: - Está verificado". 
O SR. AuouSTo DEJ LJiMA: ·,:__ E' palavra contar palavra. V. Ex. aiffir.ma; 

eu quero a i:prv·vft., para depo-is me convencer. · 
O SR. AzEVIJ(IDo LIMA: - Vou s~r mai-s :Pl'.eciso. 
A ohl:ljpa;da es1JUd!idez id!ais aut o•ridad.es ipoliciaies, a neg·rada estJtilJtli·cie dos 

~ homens que presidiram áquelle acto caricato e grotesco-, não esteve 1l: a:ltura, 
· ri,. s.«lec-cionar os ele~entos que devia m liepõr c:naqueUa :Peça fantasticai e 

falsa... 1 · 

O SR. AnoLPRo BEJ,RGA,MINI: ~.Foram mãos co~tr.a-reg.ras .. : 
O :SR ! :AiEVEDo LrMA: ·~ . . . e então surgiu um :cavalheil!"o, cy:nice e sem 

escrtilpulo:s, praça do desl;'Lvado e extincto, triste e ifamigerad!o batalhão "Ar-
th iir Bernai:des ,; , (protestos) . • . · 

' O SR. A:DoLPHo BERGAMINI: - Apoiadissimo. 1so1dados desse batalhão fo-
ram presos no xadrez do 1·5º distrjcto, apan1hados em f.Jagrante de. futto éle 
ga.Jlihhas (novos protesto·s)'. Estou i>ndicand-0 até o xadrez onde foram met· 
tld•oS, 

O SR. · A~ElVEJD'o LIMA: - .•. constituído pela escol!"ia .so.cial desta Capital, 
r..ehu'tafüo .à.a mais baixa espécie, po-r egressos' do xadrez e da tCor.recção, pot' 
homens libertinos e füssolutos, ·que assentaram .praça nesse regimento, para 
reoe'bel'.Bm as gordas e :Pingues p.ropi.nas do Governo. (Tr'oca ae ·apartes). 

Assim, Sr. PreskW.nlbe, eivado· bra,s-ilamienrte do· vicio· de faJlsidade, jã come· 
çou o termo de recon'lÍ.ecimento a ser lavrado, con.trapondo·-se á o-pi-nião de 
um. individuo cynice 'e desave·rgonhado á autoridade, que até agora: não iavo· 
~os, mas qwe -invoca:remos no rr..omento opportuno, s i :preci-so fo.r, á ' mages-
taitfoa aute·rldade do Vice-Presidente d;i Republica e ao testemunho, irrecrnia· 
velmenite~ hones·t!li, d:o r -e<pcr;'e•s'entante ida iRe:publica anidrina, .Sr. Roc.uanrt. . 
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O SR. 'BAPTISTA [;N'zARDo: - Mais , ainda, direi a V . .Ex. que,, á.s no·v'e e 
meia hocas, inats ou menos, quaind0 me retirei da.li, o Sr. Arrhlenio jovin esta-. 
va commigo, o Sr .. Sequeira de Carvalho veio cumprimentar-me; o ex-go-
vernador, Dr. ,souza Castr>o, cem seu sooretario, esteve durante 30 minutos; 
aH, e, si se defrontar commigo, ha de dizer si é ou nã.o verdade; ria ·rua , do 
Catt~.te, ,proximo ao largo do !Machado, das nove e meia á;s de0, o Sr. Jia,.. 
miltcm Barata conversou . co~inigo sobre o programma politico·, e o Sr . Dr ., 
Abelardo Marinho tambem esteve commigo. / 

O SR . CAMII<Lo PRATPS; - VV. E®x . querem dizer que não· esUveram, 
abso]utamente, no -quartel. 

O SR. BAPl'liSTA LUzARDO: >-- Não esti:vemos; das oito e meia ãs dez, esti-
vemos em varios outros pontos. 

O SR. CAMILLO PRATES: - Estimo muito ouvir essa declaração de V. Ex. 
O sii . BAPTIS'l'A LuzARDO: - E' a expressão da verdade: jogal-a-ei aqui, no 

tapete da Casa, para q-ue alguem ouse levantal-a si faltei ã verdade . 
O IS·R. AzEVEDo LrMA: - Sr. Presidente, s i a palavra dos representante& 

da opposição, não, ta'lv:ez, por serem da opposição, mas por serem do Con-
gresso, ,já tanto desceu no -conceito do poder publico que precisemos. ap:i;iellar 
para esses alibis, em ·que figuram pessoas do mai-s alto e inconifundivel desta-
que sodhl, si desceu tantq, tarr:be.m, no co-nceito dos nossos -pn»pd()s co1n<fra-
des que ainda ha qu em ponha dU:vi.da nella, venho declarrur, em meu nome, 
que, neste m-on:ento, s(l uma cousa lastimo:· é que, o Jevante do quartel do 
3° regimento houves'S'e sido desgraçadamente suffo•cado no O'V'O. 

o SR. ADOLPHo BERGAMINI: - Neste ponto, acompanho V. Ex. 
o SR. AUGUSTO DE LrMA: - Estã justificado -o ' sitio. 
O SR . AzEVEOo DE 'LIM·A: - Si, para governo que lança mão da in,famia., 

do vi:llipendio e da miseria, afim de confundir, em um caricaito inquerito p-0-
lic!al, a Pessoa de do.us ópposidonis.tas, que nunca negaram seus appfausos aos 
moviment os libertarios, a p,~lla'VI'a do sparlamenitares <p.recisru ser J.'e'forçada. 
pelo testen:U'l'lEO de pessoas insuspeiotissimas ao propriio Governo, embora 
veniha a ser desínenüda ·I)Qr soldados indignos do Exercito, então Sr. Pr~

sldente, declaro que, após esses quatro mezes de interstici.o .. parlamet:i:tar, volto 
paTa a Oamara~ ma'is eDJt,raruhada e exaltaidamente revoJucionario dJo qlUJe della. 
~a·hi em Dezembro do anno passado ..• 

O SR. CAMILLo PRATE!i: - Então, não se pôde queixar; está permanente-
mente em revolução. 

O \SR. A2.IEWEDo LIMA ': . - .. . porque, para um regimen de tyrannl'a qomo 
este, já não vejo outro ren:edio sinão a sublevação ~rmada! 

o SR . ADOLPHo BERGAMINI: - Mui-to bem. 
O 'SR. AZEJV'ED-0 LIMA: '-- Prefiro as sublevações ·armadas. 
O 'SR. ADoLPHo BERaAMINI: - El eu as ajudarei. 
O SR. AZEVEIDo LIMA: - ... prefiro as demonstráções conectivas de :fo.rças 

a essas mais tenebrosas e mais tristes, que ' vejo apontar n-0 .horizonte negró 
e sinistro do no·sso ,futuro,. 

Antes, Sr. Presidente, a revolução gregaria, o mU'Vim·ento subversivo da. 
massa, do que os crimes sing~lares, do que os aittentados rei-terados, do que o 
'homicidio e tentrutivas que jâ .se esboçam, na sombra, dentro dos quarteis, ou 
err: plena rua da -cidaG.e acbroçoados pelo Presidente da Republica (não apoia-
dos), que quer curar a enfernHdade nacional p·ropondo- ao Congresso brasi-
leiro que, no acto de reforma Ta Constituição, nã.ó .se esqueça de inscrever a. 
clausula restabe!ece<l o;ra da pe-na de mo'rte. ·que todrus as legislações e cartas 
constitucionaes do mundo baniram da -penologia poU.tica. 
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Nós, · - e creio que po1sso ifallar neste particuJ.ar tambem em nome do 
;meu companheiro de ultraje e de affronta, o s .r. Baptista Luzardo - nõs, 
,Sr. Presidente, como o ih·ande pamphletario ·sut-ameri·cano, honra da nossa 
raça e exerr.plo edificante da nos.sa civilização, nós, ·como a quelle espirita .pe-
regrino. d,; Varga.s Villa, achamos •que crime m ais hediondo a,o qu,e o da 
t yrannia só um se c o.nhece, que é o de supportal-a! (Mitito bem; muito bem). 

S.ESSÃO DE 5 DE MAIO 

O Sr. Adolpho BergamJ.ni: (sobre a a cta) - Sr. P:residente, é esta a 
primeira sessão que se realiza aipós as féri-as parlame!).tares e -a acta me offe-
rece opportunidade ·de formular uma -reclamação muito contra gGsto·. 

No ·dia 8 de Julho, si ·m e não falha a memoTia , do annó passadn, proferi 
um discurso que não foi pu'blicado sinão nos primeiros dia s d0 . mez de Ja-
neiro do anno que corre; ·e em Dezembro pronunciei outro, acerca do proje-
Cto que reconhecia de uti.Ji.dade publica uma sociedade protectora do ·cacáo' 
na Bahia, discurso tambeni sujeito á censuTa da Mesa e só estampad~ em 
dias do mesmo mez de Janeiro deste anno. 

Que,r nuilJ., quem noutro, o Sr. Secretario ·· permittiu-<Se· a liber.druie de 
fazer a lterações visceraes, com as quaes não possv concordar. Tolerante sem-
pre, annui, de certo moâo, no auto limitaçã o que nos impunham, muito em-
bora fóra da lei. As mÓdificaç()eS, porém, as mutil:ações opera das nesse.s dous 
d1scursos são de molde a não permittir o meu silencio. 

Assim, Sr. Presidente, como o objectirvo de restaibeleoer a verde.ide do 
que .· affirmei, peço a V ... Ex. que tome o meu protesto em c onsideração e 'or-
de.ne as necessarias providenéias no sentido de, consoante as notas tach;ygra-
phicas; restabelecer-se o que proferi da tri·buna, . 

Com relação ao p'I'imeiro d1scurso, todo o final deHe, q]le ·eu tenha estam-
pado de accôrdo com' €1i3Sas notas tachygraphic.as e divulgado em impresso 
pc•r mim mandado fazer, está mutilado-. A terminação a que alludo é a se-
guinte - disse eu; 

"Si p ugnar pela liberdade da manifestação do pensamento é 
p regar ·<t re:volução; si. querer o. respeito .á opinião publica, á sobe-
rania das u rnas, á independencia, •dignidade e altiv.ez . do Poder Le-
gislativo é s ubverter a ordem; si bater-se pela morailidadé da admi-
nistração, si combater os disperdicios e esbanja mentos· dos dinhei-
ros publicas é pregar a .r evolução; s i rep;mr a pretendida tut~la dõ 
estra n geiro onzenario e profligar á. submissão que nos vem exigir, 
desde a r eiforma c.onsÜtucici.nal até a alienação . do ·que ·é nosso e lhes 
incommoda os interesses é pregar revolução ; si •aconselhai• ao Pre-
s idente da RepubUca que ap·laque seus o.aios pessoaes e seus ranco-
res , apont ando-lhe -os erro em que labora , mostrando-lhíl quão· di-
vorciado está da opinião publica, e da communhão que dirige, que 
della foge e se afoasta, como si fôra um c.ondemn'ado a o. r epudio e 
execração publica, é fazer revolução ; si a lme jar uma ·a tmosp>.hera de 
Ube.rda·de e de luz, de franqueza e de amor, de r espeito e .de traba-
lho, de justiça. e de humanidade é pregar a revolução, aicceito orgu-
~hoso e sobranceiro a pecha de revoluc.ionario. e , com tal prog.ramma 
brado de coração aberto: Viva a revolução ! " 

Este discurso, todos os m·eus co1J.e•gas devem recnrdar..,se, foi r espo-ndi-
do~ as respostas publicruJ.~s com omissão do discurso inteiro a que. a cabo 
de fazer allusão. 
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Desejei, aissim, restabelece.r_ a verdade. 
Quanto aio <mtro, proferido em Dezembr.o é em torno do projecto que 

reconhecia de uti'lidrule publica a sÓ1cieda.de b•ahiana, eu disse .Sr. Presiden-
te, referindo-me ao Ministerio ·da Justiça, então superinte.ndido por um ho-. 
mem que incidia e incide na. minha cEmsurá e critica severa, o "Ministerio 
por irri.são chamado da Justiça". Não · sei porque o 1Sec;:re.tario modificou 
o meu pensamento e woz: "Ministerio da Justiça". . · . 

lMais adeante,, em outro trecho que t enho, de memoria, dizia: " .que o" co-
ração do Sr. Preside.nte da Republica era de pedra e de pedra lisa", - aliás 
affirmação que ouvi de-· um collega, a quem pedi a utorização para r eprodu-
zir - "onde era impossive l a menor vegetação dos sentimentos" - o Sr. 
Dr . Heitor de Souza, c.ujo nome decltno c0m a de.vida. venia ·e a quem. tri-
buto a minha admiração pessoal, tomou-se da -liberdade ; não sei escudado 
em que autoridade, de supprimir por completo to·cia essa phras·e e c~o es.sá 
outra de menor monta. r -

1S. Ex., eomo já po•r vezes V. -Ex., Sr. Presidente, :fez sentir, oo àirri-
me.va e,m disposição do Regi'rrtento. Essa disposição absolutamente não dá a 
faculdade á Mesa de fazer essas modLficações, mas apenas· de eXPungiF os 
debates das palavras inco·nvenie:n'tes e inc.orreclas e que attentem contra a 
boa moralidade -e a boa e.thi:oa parlarnenta r.es. Qualquer dessas phrases que 
ac11Jbo de reproduziir não está :no ·casa· regimental 

E si a mpliarmos a facu1dade regimental ou wntes a faculdade do 1° Se-
cretario, como se pre tende, teremos .que amanhã, quando eu dísser que os· 
ru:tos do Governo são mãos , pode rá· S. Ex.,: desde .que ·tenha a amplitude que 
tem da:ão a esse .dispositivo do Regimento pode.rã dizer o opposto, isto é, que 
o Deputado Bergamini apora o Governo, subvertendo por comp1eto a verdade, 
aJ!terando' p.rofÍmdamente a v.erdade ... 

o SR. FRANCISCO PEIXOTO: - É' uma illação que V. Ex. esta. tiràndo. 
'O SR. A.DoLPHo BEJRGAMINI: - ... da attitude que o Deputado ma.ntem na 

tl'ibuna e pela qual só ' e lle,. exclusivamente e1le, é responsav;el, e cuj.o juiz 
é o eleitorado, .que nas · urna.S applaudirá 'OU condemnará a sua attitude. 
(JII1l'ito bem ; muito bem). , 

O SR, PRESLDIDNTE: - A Mesa deve t er exerci<fo· legitimam.e nte a :sua fun-
cção r.egimental de expungir os debates dos te.1m1os anti-regimentaes. 

O 1Sr, 1° S ecretario no m.omente e·m que exerceu ·essà funcçã o expressa. 
no Regimento deve tel-o , feito se.gundo o seu alto criterio. A LM:esá porém, 
provid~nciará .sobre a r ecla mação do nobre De·putaclo. - · 

o SR. A.Dol<PHO BERGAMINI: - Agrekieço' a V. Ex. 
Em s.eguida, é approva da a acta da ultima sessão pirepruratoria. 
O Sr. Plinio Casado: _:_ Sr. P.residente, .os 1Senadores Lauro Sodré, Bar-

bosa Lima, Justo Ohermo.nt, 8oares dos Santos, Benjamin a3arroso; Jerony-
mo Mo'nte.iro, Moniz Sodré e Antonio Muniz, e os Deputados Arthur Caetano, 
Ad{l'!pho Bergamini, Azeved.o Lima, Bap.üsta Luzardo, Wencesláo Esoobar e 
Plinio Casaido .. , . 

O SR. H ElNRIQUEJ DoDSWOIRTH: -: .Subscrevo o trabalho de V. :Ex., ria par-
te doutrinaria. 

O SR. PLINio CASAJ::>o: - . , .dirig em ao Corngre.sso Nàéional um protesto 
contra o decreto n, 16, 89 0, de ,22 d e· Abril, que pror o.ga o estado d.e !Sitio até 
31 de Dezernbro do c orrente anno. 

A esta horq,, o emine·nte Sena(],o.ir Lam·o .Sodré de'Ve estar 1Azendo, da tri-
buna do Senado, a leitura desse documento. Ei'. o que tambem vo.u fazeir ag<a-
ra, pa.ra o .que exaro a esc·~ arec•ida aüenção da CamaTa dos Deputados: i 

.Sr, · Presi.dente . "Sopezando as severas responsabilidades do· nosso n1an- . 
dato politico e ponderando a.s perigo1sas circumsüi.ncias_ desta boro tragica 
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da m.a;cionalidade brasileira, neste tôrvo crepusculo. do re.gimen constltuclo· 
nal, - :Senadores e Deputaidos repr:t?sentantes da Nação, vir.nos, do ailto daa 
tribunas do Senado e da Camara, lavrar um protesto ailti'V'o mas sereno, ene.r-
gico mas elevado, contra o iacto de força com que o Sr. Presidente da l're· 
publica a;cada de malfé.rir o .Congresso Nacional, na sua dignidade e na SU& 
compe.tencia. 

<Conforta-nos a esperançá, quasi a certeza de· que o Congress.o Naci:onal 
não desex·tará o .seu ·rogar nem deixará ao desamP'.aro a sua causa, <iue é 
a. sua vida mesma e que é a sua proprta honra. Mas si, por desgraça, o eon• 
,gresso Nrucional refugir ao cumprimento dos seus a.Itos deveres constitucio-
naes e moraes .para com a [E'atria e para com a . .Republica; e, insu!'taJdo, 
usurpado, laceraJdo, quedar-se em um opportun1smo accommodaticio ou do· 
dobrar a cerviz deante da prepotenda, moendo o eterno refrão do prineiplo 
d <i!: aut<;!ti_.4ª'0,e e entoando Iôas á razão de Estooo, - aindà assim este §Fito 
de protesto não será suffocado, não morrerá dentro deste r ·ecinto, pOlique 
hade enOOliltrar •éco na consciencia nacional que o reflectirá, pol' toda a 
Nação, como si fõra a prnpria voz incorruptivel da alma brasileira. Não· nos 
impressfonam mais ·a parlenda de. legalidaà!e, o ·palayriado da '~ defesa da or,. 
dem,'' e a atoar-Oa d;a "saivação do regVmen". A.i' fo·rça de desvirtuadas e de· 
pravadas ad uswm D elphA!ni, pelos arautos da Dictadura, - essas )ilalavraà 
perderam os seus- s1gnificados verdadeiros e, bastas vezes, servem para ex· 
primir as idéas antagonicas. De tal sorte, - ho'.ie em dia, - naJda miais na· 

· tural -'que se pergunte: - Onde está 'a ~·egalidade? Onde a defesa ' da ordem? 
Onde a salvação dff reiimen? Na .sequestração ou na reivindicação daÍi liber· 
drules e dos direitos inauferidos. da creatura humana? 

A resposta não nos parece difficil. Tanto vale optar entre a liberdade .e 
a es;::rav1dão. M·as, neste lance patriotico, o que nos impressiona e preoc· 
cupa é a cata.dura repulsiva do estado de sitio clu·on'ilco e, já agora, mainl· 

' festamente inconstitucional. , · · 
Combatendo, de viseira 6'rguida a moção de solidariedade . ao Chefe dll 

Nação por motivo da revolta do couraçado SL Paulo, .- .Sr. s '.enádot· · Monlz 
. ISodrê, na memoravel sessão do dia 5 de Nov;embro do anno pas,93.do, assim 
verberava. o estado de sitio vigente, quanto A sua extensão, no tempo e no 
espaço, e quanto aos seus funestos e'f.feitos: 

"Desmoralizado no seu emprego, lilvertido nas suas !uncçõél!, 
failsi1'.icado nos seus fundamentos e · nos seus fotuito_s, o m9nstro to-
mous proporções gigantescas na e:xicessiva dilatação· e hypertrophla 
.a m eaçá.dora com que e1le vae se e·stendendo por todo o ºJieriodo pra· 
sidencial, substituindo o re.gimen , da Constituição pelo imP'erio de 
arbitrios ·em que são devo·rados os direitos ··da libeooade individual, de 
inviolabilidaide ão :lar, da corres.pondencia, de livre manifestali}ão do 
;iJensamento além <1e attentar contra o 'respeito de,vi,do · á prm.prieda• 
de privada e li·berdade de tra;b?lhÓ h.onesto, com o fechament o crlml· 
noso dos mais importante orgãos de puhlicidaide, o que importa em· 
confiscação de b.ens e roll;bo dei salarios a óenten~s d:e Óperarios ~ 'D'eo· 
doro, com 373 'ditas de governo constitucional teve 2Q dias d.e sitio, 
Floriano governou 1. 0·87 dias dos quaes 27'5 em .sitio .' Prudente teve 
1-02 dias em quatro annos de ·governo. -Rodi·igues Alves, 106 dia;s em 
igual periodo. Hermes, 270 dia em todo quatriennio. Jllpitacio, em 
menos de tres annos, mais de quatro m·ezes, e Arthúr B yrnardes, em 
23 mezes de governo, 21 mezes e ·20 ·dias die sitio, .isto é, em 766 dias1 
686 de sitio. ' 

·Quer isto "dizer, em dous annos de governo só não governou 'seni 
sitio pouco mais de dous mezes. A Republica, em 33 ai:mos de exiS· 

~ ' ' ' ' 
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tencia ·soiffreu a liumJlhação de 893 dias de sitio. Sob o imp:erio. do. 
actual Chefe da Nação, em me.nos de dous annos, já decorreram. 68·6 
dias em que ella vive estramiiílada sob ·essa medida odiosa e ávil-
tante do supremo despotismo. · · 

o SR. ANTONIO CARLos': - Não é por •Culpa deble. 
O SR. FRANCISCO PErxoTO: - Por 0ulpa dos :revolucionarios. \ 
O SR. PLINIO .CASADO: -,. J1á seis mezes são ·pàss•ados depo·is da oraç!ão :veo-

Jlemente do nobrn Senador bahiano e o estado de sitio ainda perdura com o 
seu cortejo p·avoroso dt;, calamidades. O infortunfo público orça pelo deses-
pero. A Nação exangue, exhausta., excrudada, sõrve, até ã,s fezes, o calice 
de todas aos humilhações. M'as a. analgesia moral do Governo da Republica 
torna-o inaccessivel ás dôres da Nação. .S.er ;forte, ser im.p.lacavel, ser ine-
xoraxel é a idéa absorvente que ·o domina, que o empolga e que o devaira. 
E eil-o, .então, a usar .e a kbusar da fo.rça,, a pratfoar vio1encias inominaveis 
a torto e a direito, a frio .e a eito. EJ o luxo de prepotencia, a ostentação da 
arbitrio, a obsessão de mando desfecham um golpe ide Estado oontra o Con-
gresso Nacional. 'A soberba do de•potismo culmina na usurpação. 

Que outro nome pôde ter o acto inconstitucional do Poder Executivo que, 
nas vesperas do Congresso se reunir, decreta um estado de sitio para vi.gorar 
qurante todo o tempo da reunião de Congresso? IF'aliece ao Executivo compe-
tencia para tanto. O decreto n. 16. 8•90, de ·2.2 de Abril de 1'92.5 abérra dos 
dispositivos constitucionaes e despoja o 1Congresso, reunido, de uma attr.i-
buição que lhe é privativa. 

Qual o poder competente para declarar- o esta.G:o de sitio? . 
Neste thema, é principio prevalente, na doutr1na e na;s constituições; ·que 

o Poder Legislativo é O. domo dessa attribuiçãa,. · 
":En 'ln.glaterra el privilegio del auto de habeas-corpus sõlo pueds 

ser sus•pendido por e l Parlamento; en 1os Estados Unido·s· por [o 
Congresso e la,s Le.gi:slaturas de los Estados; y con pocas excepdones, 
es eI Poder Legis lativo em todos los paiSes europeos y america~os et 
rJ;uefío de esta atribución-'.'; (Joaquim Go;i;,zalez - M.anual de la Oons-

. titución Argentina, ipag. ·2•4!8, n. 240·) . 
Arma formidavel medida de nature'za a noma l:i., qu~ importa na suspensão 

das garantias constitucionaes, a declaração de · estado de sitio deve competir, 
originariamente, ao Poder LegislatiV'o, e SÓ excey>Oi07l;a71rnente, :SWp!pJetf!vta.-
mentc, ao Pod:er Executivo, quando a .Patria corr~r· lmminente.. peri.go e não 
~e adhar reunido o Oongresso .Nacional. 

"La ·conventión de 'santa-;Fé, bajo el rBcuerdo doloroso de las 
tiranias y .de los · gobier.nos ' pers0nales que nos 'han oprimido, declarô 
de una m~lnera term,tnante q explicilta, "que só lo al Congresso car-
resp'onãeria deafàir so·bre la, dealaroción · <lel estaào de sitio". Se temió 
que el Presiden,te fuese á ejeraer esa faculàaà sólo . para aumerntar sus 
poderes ó pcura vO:ner en aoaión meàios que de otra manera no po<'Ua 
disponer. Pero comõ pueden tener a;taques ó agresiones repentinas, 
que pongam en peUgro la paz y la existencia de la Naciôn, se com-

.prendiõ la necessidad de· dar al Presidente de Ja Republica la fa-
cuida d de declarar por si sõlo el estado à.e sitio cuando el Congresso 
estuviese en receso·, pero con la obligaaión a.e dar cuenta 4 este de la8 
causas que motiva,ren la deolaración". (Julian Barraqiwro - Espilritu 
y Pratica de la Oonstitución A.rgentiJna,, pag. 13,5,9). 

Agora, tomen:.o.s a mão aÓ moderno• ·constitucionaUsta argentino Gonza-
lez Ca1derõn: .-

"La suspenslôn de Jas gàrantia;s constitucionales débe corres-
po:nder originar~te al Oo.ngresso, porque, como decia en ·la ca-
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mar{!. francesa el deputado Chauveau a:l debatirse la act.ual- ley sobre 
la materia, "el 'derecho de suspender el imperi'o· de las Ieys debe per-
tenecer sêlo al poder que Ias dieta'; . Este ha s ido, sin duba, e! con-
ceipto con qu.e n·ué_s1t1'01s co!l1SJti:urye.n1tes, ·en el inciso 19 del articul.o 86, 
:fa.cu·lt.a'ran al poder ejecutivo·" - par<\- declarar el estado de sitio en 
caso de commociõn interio·r s6Io cuando el Congresso. está en receso, 
porque es atrib1wión que corresponde a este cuerpo" . E! espiritu 
con que se .hi-so en esta parte de 1a Constituciõn la nat.able reforma 
de 1860 - 1quitando al Presidente la faculdad de de·c.Jararlo ailín 
en pres€Jl\Cia de.J C'ongreso, ·oo!I!o ya se lha visto - robustece Za do-
ctrina del poder or·iginado ãel dep'artannento Zegvslativo" ., (Derecihel 
Oon8'f;i;tucionaz A_1·gem'tino -- Historia, Teoria y Jurispruile'n'(J'ia de za 
Oonstituc::Vón, pa:gs . 266 in fine, 26'7, :im princ11pio). 

Vão na mesma •piégada os ma;is nota.veis con.stituoionalist.as pa'trios, ire-
conlhecendo_ a süpremacia do Congresso N acional e-m thema de de-claracão do 
e·s.tado de si1tio•: 

" .E a hi temos que a ·CDmpet-enoi,a priJV'ativa f~cou pertencendo ao 
O.o;,.gresso Naofonal, e (e11i ·sua a.iisenc-ia) a;o ·Prestdemte d'a Republi'Ca.. 
E a rasã.o éu~ o siitio suspende garantias ·oonstitucionaes (art. 801), 

traz co:nsegulntement.e a susp·ensão de uma parte da Co'll!stituição, e 
o acto de declarai-o estabelece uma le~ de ex~pção . Que poder, pois, 
senão o Legisiativ-o, que auto·ridaàe, a não sé-r a 'dos mandatarios ·do 
1JO'VO, poderia ficar com semelhante faculd·ade?" (JoãJo Barbalho 
Commentario·s, pag. 118). 

"ã pr-o1)ria declaração ·causa certo 'Panico, momentaneamente pre-
judi-c_iaJ ás finanças, porérr:, util ã ordem. ;Compete, ~ prin<Jipio, m>s 
representantes directos .do povo, ao Oorl,gresso Nacional. A Hberdade e 
'bem tão precioso e tão fragil que a sua limitação· não póde fi.car ao 
arbitrio do Executivo, nat-uralmenHi ·propenso a abafar a critica e a 
governar sem peias . "O direito de , sustpender o imperio das· leis deve 
pertencer só ao poder que as dieta." Não · estando reunido o Cón· 
gresso e corrend_o a Patria imminente perigo, é, por excepção, ·o estado 
tle sitio declarado pelo Presidente da Republica . .. " (Carl-os Maxi-
miliano - Commentario1s á ConstÚuição BrasHeira, pãg§. 3•73 e 374). 

"Um argumel'):to importante que m e faz ·asshrJ pensa;r tém. orllgem 
na indoie do estado de sitio . Send-o· uma medida suspensiva de ga-
rantias cornstitucionaes, é natural que tal suspe·nsão . seja, por via ae 
regra, objecto de legislação·, e, p·ortanto, da competencia do Congresso; 
e s i só por excepção o Executivo pôde re-corr:er a medida tão delicada, 
:parece-me claro que a dita .çxcepção d eve corresponder um estado so· 
eia!-de alta gravidade, a ponto de poder suspeitar-se que a . Pátria estã 
corrend!o 1/mminente perigo". 1(Aiurelino Leal - T.heoria e •P.ratic:li da 
Constituição F ederal Brasileira, pag . 678). 

R'eleve-me o ·congresso a rei.1)eração ·e a J.ongura dessas citações e de o.~tra~ 
que, porventura, v:enhamos a fazer. ' 
· Não é irr everencia á s ua sabedoria, mas a necessidade de . avivarmos a 

\ 
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memoria dos que se mostram. tão· esquechdos desises prineipios basilares e 
dessas noções fundame,ntaes do regimen livre e demo-cratico consagrado na 
Constituição BrasLe ira. E, pois, não ·nos fulminem, com olympico desdem, 
os abalizados c-0nstituoionalistas, qu.e -0s ha, err. barda, dentro e lfõra deste 
recinto. .. Ao revés, appliquem aquelles principios cons.titucfonaes ao caso 
concreto e terão de concluir c-0mnosoo que é ·um m-0nstruoso attentaiio á dL· 
gnidade e á compete'ncia do Congresso e um vilipendio aos brios da Nação, 
o cerebrino e aHronto·s.o 'de.ereto ~ 2.2 de A!brhl, que. rp.roJiOg.•1 -O· eS/t.a.do die s1'1:iio 
até 31 de Dezembro d-0 cnrrente anno, no Districto Federal e nos Estados do 
Amazonas, Parã, <Sergipe, :Bahia, Rio de Jameiro, .S. . Paulo, Maltto Grosso, 
Paraná, .Sarnta Catharina e ' \Rio Grande iiG Sul. 

' O acto do Executivo, sobre .ser gross·esria inqua;lifl:cavel, do po;nto de vista 
da elementar •cortezia, x'!a consideração reoiproca e do respeito mutuo q-q.e 
·dé\'em ser de ri.gor nas relações dos po.deres pub1ic-0s, - é, do ponto dé ví~ta 
constitucional, - uma incrível usurpação. Uma sim.p-les leitura e urr. ligeiro 
confronto dos dispositiv9s da Constituição ' Federal, per.tinentes a;o estac7P de 
sitio, põem de manliesto a veracidade desse as.gerto. (fom ef'feito, ex-W., 
do art. ·34, n. 21, do art. 48-, n. 15, e do a;rt. ·8:0, §§ 1º e 3°, décorrem os sé-
guintes principies com f-orça 'de .genuinos postulados: 

1º, que o nosso legislador constituinte, 'inspirando.-se na Constituição .A:r:'-
gentina, dieclarou de uma maneira ter'lnJinante explicita que só ao Oong1'esso 
corresponcieria sobre a de::;iaração dp estatio de sitio; 

2°, que, em se tratando da suspe'.1'1são das garantias constituclona;es é ao 
Congresso que deve caber, nesta materia, a ·Competencia originaria; 

3°, .que, .por via de N>gra, a corr..petencia 'é do Congresso; 
4°, que e·ste 'é o don,o dessa <ittri!buição.; 
·5º, que não ·Se achando reunido o Congresso e conendo a Patria lmmli.. 

nente perig-0, exercerá essa attribuição o Poder Executivo 'Federal; 
6°, que, ,só ,por exce.pção, .pôde O· Executivo recmrrer. a esse m·elo ex-

tremo; 
'7º, que, na especie a com·petencia do Executivo •é sup.pletiva; 
8°, que as duas competenciais - a do Congresso e -ã do Exec;utivo 

não são coeocistentes -OU ISimulta neas; . . 
·9º, que, logo que ·se reunir o Cong·resso, o Presidente da Republica tem 

de .dar oonrtas. das· medidas de e:x;oepção que houverem sido tomad~. 
Js.to posto, ·cáe a lanço, invocarmos, neste.' passo, a 'O'.IJiniã-0 insuspeita do 

austêro :representante .paulista ' Sr. . Arnolfo Azev€do, actuâi! Presidente da 
Camara dos Deputados: 

"Passando a;o exame do decreto n. i0.1&61, de 2·5 de Abril de 191~, 
que prorogou o estado de siUo até 30 'de Outubro futuro, não hesito 
em arro.Jal-o entre -0s a;ctos illega;es e inconvenientes que mais o se-
jam. A preeminencia 'na comrpeten-cia para decretação do estado de 
sitio, cabe, sem possivel contestação ,.ao C.-0ngresso Nacional, e, nem 
os antecedentes historicos do Brasil nem a doutrina ao estado dé sitio 
nas Republicas P,..mericanas, suffragam a p1ausibilidade de ser dada 
essa preminencia ao Poder Executivo. .Este e·x:erce uma faculdade 
supp.Zetoria da do Co·ngresso, que é e·ffectiva e .permanente. Ausente o 
Congresso, age o !Poder Execwtiv-0; :piresente o . 10ongresso., cessa ·Sllla. 
acção. 

;8i assim é, como incontestavelmente- é, woderá admit:th: -s~ -à le-
galidade de um acto subsidiario cujos effe it-0s se estendam, por um 
prnzo muito maior do· que o. da duração leg!l;l do proprio. poder ef-
iectivo .cuja :lla.lta, e tão sómente essa falta, !i l(iestina da a supprir". 
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(Docnimenl!q's Parkiment<Z<res - Esrtado de Sitio - Voto do Sr. . .A.rnol/o.: 
Azevedo, vol. 7º, pag. 103). 

Não vacLlaámos da resposta . negativ~ e; tambem como .S. Ex., e:rr.i facG 
, . do decreto n. 10.Bill, de 25 de AbrH de 1914, nii>o b,esitámos em a.i,,rolar o de-

creto n. 16.89-0, d·e 2'8 de ·Abril do corrente a .nno ,entre os actos irr•legaes e i,n· 
convenientes que mais o sejam. Os dous ·casos são identkos. O Presi<;!ente 
de antanho, no dia 25 de Abril, uma semana antes da reunião. do Cong.resso, 
~ooogou o e stado dlõl, siltio até 3·0· de Outubro. O I'Tesidente d'agorà, no 

. dia 22 ·de Abril, dez dias antes da reunião do Congress-o·; prorogou o sitio a:té 31 
de Dezembro.. Inconstitucionalmente identicJJs, os dous · sitios ·S"e dis ting.uem, 
todavia, quanto. á sua e!Xtensão no .tempo ·e no espaço·. O Presidente ctvll 
aevou as aarr:pas ao Presidente militar. ·Diff~orle nugae ! E vá estado de sitio 
!Para abrangeT todo tempo da reunião do 10ongresso. . . Ou fazemos que o es-
tado d!eJ sit(o Pff',evaileça, ou vwrgulhámos na àerrota, fatal. . A flaculdla.de djli 
decretar ·o .sitio .não fo] feita só para -o Congresso, nem a do sitio perma-
nente 1só. para os Presidentes militares . . . Assevéra o 1Sr. P.reJt>idente da Re-
publica , que "ohegoú. o mom·ento de esoolher, como d~ss·e Ruy Barbosa, entre 
e direito e o cFime". fila -onze annos, neste mesmo dia, a esta mesrr:ã !hora. 
Ruy Barbosa lanç!j.va, da ,:tribunà do -. Senado, um protesto vehemente .e ener,-
gico · contra "a e~tia, evidfmtemente 11/!Jbriàa e a<Jm,,ztem'na, àe um estaàó de 
~ftio promulgado. na auseneiJa. dJo ·Oongre·sso~ ·p:ara vigor<i.r dlurante a swa ;pre,. 
~ença». ' t •. 

Eis um dos· <trechos da eloquente oração: 
"De todas essas considerações, porém, ablstra!hiu o Governo, con• 

itra todas õib:r;ou, com· um desembaraço, uma audaci<L, uni desplante, 
que dão à !formula mais brut.!t.1 do sei.'i iiesprezo á ltepublica, do ~u 
desprezo ao ·povo bra.sileiro, ·do seu desprezo á nossa r~put(J.Ção \no e1'• 
terior, aos' direitos do ·congresso Nacional e -aos seus deveres mais sa· 
'gra;Ç!os. Não aguarda, siquer, o termo do ~Ítio já. decretado, mt!ito m,~nos 
o detém o inicio da rubertl!ra da ses'sã-o legislativa, em vé9peras de se 
.reaJizan . .Sete d·i:as antes desta e cinco antes daquelle,. suroe, aço·daC.ó, o 
!decreto pro.I"ogatorio. Para q.ue? Pofiira levar até á data ()()11Btii:Juclona:l d.o 
começo dos trabaiJ.hos .parlamentares o prazo da suspensãp <la3 garan-
tias já estabelecidas? NM. Pa,_ra o extender através de tódo o perlodo 
legislativo que entra, para envolver toda esta sessão legls·lativa em 
um estado permanente de fliti-o, que teria de continuar não :ineilOS de 
dous longos mezes alêÍn della, 'visto como a -sessão Jegi:slrutiva, consti-
tucionalmente, acaba aos 3 de Setem·bro, e o novo ukase presill.enciàl 
manda ampliar até ao ultimo dia de Outubro o regabofo encetado em 
ti de Mairço" . (Dooumentos Pa,rlamenta/1'es - Estado de sitio, vol. 17, 
pag. 26'7). , 

Cin.co cllas depo·i!!, a ,9 de Maio, .peri;inte "º Supremo Tribunal Federal,- Ruy 
:J3a,r.bosa. demonstrava, em synthese adrr:iravel, a inconstituci.onalidade palma~ 
do sitio prorogad-0 pelo marechal Presidente, .ao expirar a ausencia do 'don· 
gresso, para, teir vigor duram.te o p'T'azó .oonstituofonal da sua reumão. 

"Ora, decretando aos 25 de .AJbril, isto é, oito dias antes da 'wber-
tura annual do Congresso Nacio-na1, ·o estlj.do de sitio .p.ara ·v.igo,·ar 

·atê 3Q de . Outubro, o Governo violou deUberadamente . o art. 8,Q da 
Constituição, e propositadamente invadiu a ·COmpetencia que· nesse 
aJrflgo se .reserva ao Poder Legislatiyo. No art. 80, de fe it<>, prescre· 
ve a nossa .carta constitq:cionaJ, no art. 80', § 1°, que o Poder Ex&-
cutivo, ' , .. só exercerá, a aittribuição" de decretar o sitio, attribuido ·prl· 
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vat!vamente pélo art. 3.4, n. 21, ao Congress·o !N"acJ!onàJ.., não se achan-
do reunvido este. 

A óisposiÇiw é rigorosam€'Ilte !imitativa . 
. Discrimi!Ila;ndo o temrpo, em que se acha Í'.eU'll•~do o Congresso Na-

cional, e o tefüpo em que o O~ngresso Nacio~aà não se acha rewnido, 
o art. 80 r .e;,tringe insuperavelmente ao tempo em que não estiver 
ll'eunido o Congresso Nacional o período em que' o .Governo poderã 

· Jegfümamente dec•retar o sitio .. ·Mas, .si a CoTustituição não ·permitte 
que o Pod·er Executivo faça; .pois, s i o Ce•ngresso não estiver reU<nido, 
claro está que, só para quando e<lle não estiver reu'fllido o Ea;ecuti:vo 
o poderá declararr. Porq1Ue, dil opitro m-0·do, facilmente burlaria 0 Go~ 
verno sempre a determ.inação -constitucional, absüvvendo, toda velló 
que lhe pareces·se, com o. estado de sitio, decretado·, como agora, á 
vespera da sessão uegislativa, toda a duração do te,lllpO·, em . que <> 
Congresso houvesse de estar reunido. Nãci decretaria o sitio. durante 
a. reunião do Cong,r.esso. Mas, decrotal-o-hia para todo o tempo da 
reunião do Oono.resso. Des.t'arte, faria, justamimte, o que a Co·nsti-
tuição não p ermitte que o Poder Executivo faça:; pois si a Consti-
rtuição que véda submetter ao sitio qualquer' po.nto do teriritorio 1IJ.a· 
cional qwanào o Oon-g.resso esti-v-e.r reuni<J,o·, é precisamente para que, 
estando reunido o Congresso, não possa existi:r no paiz estado de 
sitio· sinão 1por acto do <Oongresso . De outr;a maneira, u.m gowrno com 
os appetites do actual não encontraria difficuldades em decretar todQ\\11 
os annos o sitio no 1° de Janeiro até 30 de Abril, e, de enfiada, o 
pmmgar, em -cada 30 de Abril, até 31 d.e Dezembro. 

O art. 34, n" 21, da no.ssa Cmistituição, portanto, não póCÍ.e si-
,gnificar o que insinúa o Mar.ec!:al Presicente, quando ene, .no pri·. 
Jmei!'o oons~dera;ndo do seu deoreto p1rooura acoberta:r a sua fla-
grante usurpação. 

Diz vealmente este te~to que aio C!ongresso Nacional compete 
.suspender o sitio, que na ausencia delle houvesse sido declarado pelo • 
tf>oder !Executivo. A este sophisma, po·I'ém, [facilmente se respo•llde 
<lllm as considerações ,com que o rebateu e destrqiu o Impetrante, 
outro dia, no Senado. O argumento, poréln, ainda que especictso, ê, 
ev1deri'temente, vão, sI descermos da superficie do te·xto á .sua intim-
ção rtran&parente, cotejando-o com as outros disposições constitu- · 

·cionaes so·bre o assumpo, que investem privativamente o Congresso 
Naieiona;J. na oompetencia de·sta rr.edida, e só exoopdonalmente, .sup-
pletivamente, o deixam ao alcance do Gove.rno, na ausencia do Con-
gr€sso. O que fez o art. <34, n. 21, da Conistituição, foi' justamei;ite, 
prevenir a emergencia de abuso·s oomo o de agora, e · deixair~lhes ex-
pressamente acautelado o remedio, po'!ldo-o, com . um texto explicito, 
nas mãos do Congresso Nacional. O desmando era possivel, era previ-
s ivel, e, em materia de tão graves perigios, <ieria de bom aviso deixar, 
como se deixou, formulado o corr'ectivo.. Foi o que lfez o art. 34, 
n .. 21, da .Constituiçãó. 

Depois, circumstancias iha, nas quaes .póde succeder regularmente 
que ao reunir-se o Congresso encontre em estado de siüo, muito lici-
·tamente estabelecido pefo chefe 'do Poder Executivo, ailgum ponto 
. do territorio brasileiro, e tenha;· pois, que deliberar sobre a sua sus-
pensão, ou manutenção. Essa · !;,ypotJhese é ·súsceiptivel de se verifi= 
em tre.s catego·ria<i de casos, todos elles de uma' legitimidade incon-
testavel. 

A primeira. co'!lsis'te nos casos de aggressão estrangeira. O Oon· 
gresso não ' estava reuni.do. O Presidente da <Republica declarou o 
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isitio no ponto do territorio nacional invadi\io ou ameaçado pelo inl-
rrigo . A med.ida era de urgencia immediata . O art. 48, n. ·15, da 
Oonstituição, d€daradamente autoa:-tza o Governo a decretal-a. Não ~e 
podia aguardar a reunião do corpo legislativo. í]]Jste encontra, pois; 
o sitto, constitucionrulmente estabelecido. Mas, tem que reso·lver sobre 
o acerto, a oppo•rtunidade, a conveniencia da sua .perduração·. E' o 
que f.ez, no seu n. 21, o arL ,34 da Oo-nstituição. 

Outras vezes succede.rá, que, nos intervaUos das sessões parla· 
mentares, e dentro ' dos limite-s co·nstitucionaes da duração desse in· 
tervallo, 'ha;ja de·cr.etado o Governo, no uso da sua legitima autor,i-
dade, o estaJa.o d.e sitio, mas que oocurrene>ias sU'pe.rvenientes o 
obriguem depois a convocar .extraordinariamente o Congresso Na· 
clornaJ. . Abre-se elle, pois, e·stand.o ·em .Vigiar esse medida. Nilrt-
guem a p.oderia arguir de "fri,constitucio·rualidade. Mas era mistér da~ 

ao Congresso Nadonal, a missão de a. isuspende,r, S:i conviesse. Foi 
o que fez, ainda a Constituição no art. ·34, n. 21. 

(lllin terceiro lo.gar, poderá tambem aico1nteoe;r que, na aus·enda 
do Congresso, na interca;dencia constitucional das suas .sessões, que 
é, normalmente, de oito me•zes, .o Gov·erno julgue inevitavel recorrer 
ao estado de sitio, mas ao mesmo tempo, distaindo ainda muito a data 
o:rdinaria do oomeço dos trabafühos legislativos, a gravidade da situa· 
çãio o .abrigue a co.nv.acar, aü mesmo tempo, as camaras extraordina· 
'!'ias. Quando ellas se reunire.rn, encontrarão o estado de sitio decla· 
1'1tdo pe1o Governo, e declarado cmr_petentemen·te. ·Mas, talvez seria 
de 'bom ·conselho suispe:ndel-o . Cumpria, logo, para Isso, habH!ital-a:s 
de um mo:do iTidubitavel. F.ai o ·que fez, no art . . 34, n. 21, a >Consti· 
tuição Brasileira . 

Ahi tendes, senhores, 1com-o se eXJplica este t~xto sem quebra da 
congruencia ·constitucional . Mas, essa congruenc·ia desapparecerá si a 
essas tres o:ridens de casos, onde está visi\'elmente a razão juridica 
do art. 34, n. 21, quizerem sobrepõr a anomalia anarchica da -actua· 
1Jidade: o sitio deC'l"etaão pelo Govérno, ao' expirOfr a ausenai;a do Oon· 
grsso, PMa ter vigor duramte o prazo constitucional de sua reu?ltião. 

Ahi se realiza grosseiramente o mais aberto oo·nfJi.cto com as 
disposições · constitucionaes, que se resm·vam ao Co·ng1'esso, como terri· 
torio da sua corr_petencia exclusiva, no to-cante ao estado. de sitio, o 
periodo em que o Congresso estive1· reunidp. ·Ahi a expansão ~as 
ambições do P.oder . Executivo invade e vc.cupa materialmente a ex· 
tensão total da competenéia do Congresso. Ahi uma absoirpção ousada 
arrebata ao Poder Legislativo a ·sua iniciativa oonstitiwional, para a 
deixar exiercer inteira pelo 'ü -ov·erno·. 

A inoo.nstitucio·na:lidade, po1r'tari.to, é .palmair" .' (Douumentos Parla· 
mentares - Estado de Si-tio,.- Vol. 7º, ;pags. '602, ·603 e 604) . 

A cit.açãJO fo-i longa e ·exhaustiva il:r..as ·é i>recis-o ;reco.ruheceir que 'o as· 
sumpto tambem ficou exhaurido . 

Agora, ·é a nós que cabe :l'.'epetir que ·ahegou o m-oment-0· de escolher entre 
o direito e -O crime. Escolha o Com.gresso entre o direito d·e sua iniciativa 
constitucional para dclarar o .sitio -e o crime de :sua a,.~po1sição moral, de sua 
demisãiso ,põr 1naiptidão notoria. Escolha ·entre -o golpe ·de Estaeo e ·a Co:nstl· 
tÚiçã,o. . . 

A preva:lJecer o p.rincipi-o nefasto, a vingar a interpretação pha:risai'ca, a 
.preponde.rar a tr.ese inconstitucional de que o Poder Executivo, dez dias, sete 
dias, algum?-s 'horas, poucos minutos ·antes de expirar a ausencia do Congresso 
- pôde decretar o .estado de sitio para vi:giorar na pr1esffilça das Cama;ras, 
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durante todo o periOdo da sessão legislaitiva, - é de d'orça. coll.cluir q'Ue o 
Congresso Nacional ficará .reduzido, nesta materia, á condição mesquinha e 
subalterna de . um or gão .rudimentar . Dest'arte o Congiresso é de·spojado da 
sua oompetencia ·originaria na de-claração do sitio. Perde a sua iniciativa' cons· 
titucional . Deixa de ser o dono dessa attribuição . A facu:dad,.e do Executivo 
decretar o stt;o passa de subsidiaria .,~ principal, de swpp.letiva e eiffocitiva, de 
temporaria a permamicia, de eiXlcerpção a regra geral. 

E o pr.o-prio Poder Executiv.o, de supplente se erige e.m do·no dessa for-
midavel faculdade extraordtnaria. 

N<:1m convailesee, a dialecrUca official, com argumento es;pecfoso, de ·que 
ca:be ao Congresso a faculdade de suspend·er o sitio decretado·, em sua au-
sencia, pelo Executivo, e que aquelle poderá e::rerceJ-a, €Ill sua proxima a·e-
'l!nião, •qua.ndo julga•r o-pportuno. Essa rp<retensa, coarctada j•á foi destruída 
pela argumentação insuperav·el e supraicitada de Ruy Barbosa. Mas, qµando 
não a queira accB.it.a.r, por entem1er· que é legal o sitio, ora decretado pelo 
Executivo, ainda assim o Co•ng.reisso Nadonal não poderá fugir ao dever 
constitucional de se pronunciar a respeito do d!ecr.eto n. 16. 890, de 22 de 
Aobril do cm·rente anno. Emquanto ó Ccmgr.ess-0, reunido, não se manifestar 
a respeito, ·essas declaração do siti-0, até a vigencia do funccionamento d.o 
Congresso, é considerada urr:a sim·ples propos·ta de tlei. 

Tal é a opinião do Ministro B arradas, qu·e d'oi, nesta ·materia, um dos 
mais extrnnuo·s antagonistas de Ruy Barbosa: 

"Inutil invocar em ~ contrarÍ.o a cmnpetencia geral reco~hecida no 
Poder Judtcial, para, ·no regimein qUe a'<ioptamos, conhecer da incons-
ütucio1nalidaide das leis ou, dos actos do Executivo, porque, em rela-
ção ao Bstado de s·itio, a nossa Constituiçãio inclinou-.se antes para as 
praticas pa.r:amentares, .seguindo de preforencia fL Constituiçã-0 argen-
tina, que, como vimos em A1berdi, inspiirou-se na chHena, segundo a 
qual a declaração do Presidente, quando o sitio protrahe-se até á re-
união do Co·ngresso, é considerada uma simpies p·ro,posta ·de lei'. 

•Seja con:o fôr, tal é o n-0.sso direito, tal a ·conclusão ·que pode-
mos tirar". Barradas - DoCllJ/YY1,Bntos P(}//i'/,a;mentares - Vol. 6', pa-
.gina 316). õ 

O c-0nstitucionalista argentiir10 Amancio A1corta ~Dbórn. a Q1Piniãio do Mi-
ni'stro Barradas: 

"Lo segundo., .po.rque, .como -hemos visto antes, las disposiciones 
sobre el estado de siti-0 lían sido calcaida;s .sobre las de la Constitu-
ción de Chile, que quie.re robustecer la ac'Ciõ:n del gobierno•; y según 
estas, .Jas <J.Ue eJ.las 'encier,ram, co0rre11P'onden a J-0s dos poderes . Asi 
e! i•ndso 20 del articulo 82 dice que: "1SJ ã. •la reunj.on dei Oongiresso 
no hubiBse ·expirado el termino .sefialado, la d,;>clairaciõn 'que ha hecho 
el Presidente de la !Repú'bUca se tendrá por una proposiciÓn de Zey ." 
No ·importa decir esto clararne1nte que si ha expirado no· tiene inter-
venciõn el Congreso, y que si no ha •expi.raÇlo su int·eTVencfõn se re-
duce á dis·cutk sólamente s i debe continuair 6 1110? .. si los incisos 
Hl, aI'ticulo 86, y 2·6 arUculo 6'7 de laConsUtuciõn son un il:a-aJS'Unto 
fiel de aqu:ella di.sposidõn, podriamos exrpiicaJr de otro modo las pa-
1labras "aprobar 6 suspe-nder"? Podriamos decir que e l Congreso tiene 
en todo caso el poder rcescisivo? Reuni.do el Co·ngreso-, el estado- de 
sitio d.ecJ.arado, por lo PodBr Ejecutivo cesa üorr.pletam-ente, si aquel 
no n isuleve su eo111<tinrwaciõn. Para ello, y una vez insMUado, a ele 
communi•can todos los anteoedentes m.ecessrurtos para qíÍe pueda for-
mar su opinion sobre la :re:;;oluciõl'!. que se .p•rojecta, reso·luciõn que viene 
á ser lo que la 'Constituciõn de Chile llama una .proposición de tl-ey; 
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y entOlllces lo heciho antes, el >estado de sitio de.clara&:> por el Poder 
iEjecutivo queda de ~a e:x;c!usiva responsabilidad de este, vimiendo á 
ser lo que dicen los civÜístas, res inter ali:o·s <J;Cta". 1(;Las Gara'!lti<u 
Oonstitucionales, pags. 243 e 244). 

O ar.t. 82, Inciso ·2°, citado p-0r Amancio A,le-0°rta, é da .ÓOIJJ.s:tituição da 
1'83•3. iC-0irresp-0nde ao art. 73, inciso 20, da ,Constituição de 1'874, vigente no 
Ch,il~, e ass.im commentada por G-0nzalez CaJ:déron: 

":Aún la ·10onstit111tión de Ohile, de la .que Aloord!i t.omó su e:i;-
1.rafia co-nc,e.p.cion del estado de sitio, ha sido orientada por la tEans· 

.·•. cendental rell'·orma de 1'874, hacia la supl'esiÓn .oompleta de la J?aculdad 
:presidenc.iiaJ. para declararlo durante el re·ces'O del cuerpo leg.islati'lo, 
como le significa el actual articulo· 73, inciso 20, e lo· confirman Hu~ 
neeus y o.tiros auto.r.es". (Dereoho Constitucional Arpentimo, vol. I'l, 
pag. 26•7 in fine). · 

Isto 'Posto, o .decreto n. 16. 890, e.e ·22 de Abr.il do com-ente anno, deve ser 
considerado uma sirr'Jples provo·sta de lei. 

Mas o Congresso deve pro.c-eder como si o Presidente lhe viesse pedir a 
:redecretação do estrudo de ·sitio·, de modo que este só [possa se•r mamtido com o 
concurso da Ca;mara. e .do . Senado. 

Isso é de rigor até mesmo para impedia:- o estratagema denun'ciad.o pela 
palavra eloquente de Ruy Baribosa: ' 

"Si o Marechal aguardasse a :reunião do Congresso Naci<»nal pa.~a 
lhe pedi.r a decretaç.ão do estado de sitio, nã,o a poderia 1!0,grar sinão 
com o ccmcurso da Camwa e do Senado . Não conta;ndo com a maioria 

,para e·sse attenta'do, nos dous irenr..o•s do P.oder Legislativo, a sua 
absurda pretençã-0 cai.ria. Bastaria. o voto de um delles, ·para a matair. 
Fazend-0 pelo contrario, o que fez, ist-0 é, decretando o .sitio, para que 
o Corngresso Nacionál o viesse a sus·p.emC.er si lhê ap·rouves·se, como 
o Congresso Naci0:nal não legiala si.não mediante pNject-Os aipprova· 
dos .nas duas Ca;maras, ba;sta o Governo te:r ·a maioria'. em um, para 
·que .a acto de sitio, por elle decretado, subs~sta. : 

Els a vantagem da manobra. 
Para outorgar o sitio solicitado .pelo Governo necessita'r!a; 'elle 

duas Casas do Congresso. Para sustentar o sitio' estabeleciC.o plilo 
Governo, uma só

1 
das casas do Congresso lhe basta. Porque, no 'pri· 

meiro oaso, o de que se tria;ta é de fü'Lopta:r um projecto, cousa que 
não se opera simão com o concurso da;s duas IC'arr..arais, e, no segundo, 
pelo ·Contrari-0, é de rej~itar um projecto, para o que .não se ha mi?(ér 
sinão do voto de uma ou de outi,a". · (Docwmentos Parlamen.tares, 
vol. 7°, pag. 27:5). 

Na Ji1rrunça, em caso de dissentimento entre ais duas· Casas .do Parlamento, 
- o estado de sitio é swspenso· de pleno• !Ureito.. · 

O 1Senado e a ICamara do·s Deputados te·em, aqui, um direito igual, e assim 
como o accõrdo das duas .ksserr..bléas é :necess·ario para estabelecer o e!lfado 
de sitio, do mesmo mo·do o consentimento àe todcv.s ituas é indispensavel p!Wa 
m-antel-o. 

"·Locsque l'état de siêge a {;tê decJaré par un décret du Prési-
dent de la RJépublique rendu en l'absence des Chambres, ·f!eHes-cil, 
dês qu'elles sont riéunies, mai·ntienne nt ou ~eve1nt l'ê:tat de siêge; en 
cys de dissentiment entre eHleiS', l'é:tat de siêge est levé de plein 
droit .. 

iLe Sênat et la Chambre des deputés ont .içi ;un dr-oit 'êgal, et de 
même ·que l'accord des deux Assemblêes este ·nêcessaire polllr .établir 
l'étaJt de siêge, ae meme Ze .consent·eme'l'!-t àe toutes deu:i; est indir· 
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p'ensable pour le maínternr. P:our prévenir toute dlif!icul<tê . d'in:tel'pr'é-
tatin, nous avons ·cru devoir le dire expressément". (M. Frank -
'Ohauveau-Ap.du Eugréne Pierrre - Trai.tis de Drroit: Po"f(f.Uque E'"leatorai 
et Parlam.entaire, pag. ·643, n. 5M). 

Não sabemos o que o Oo!ll.g.resso reooJverá na sua alta sabedoria. Ha'ja 
o que houver, aconteça o que· acontecea-, o nosso protesto está lavrado .. Trou-
xe-nos, a esta emimincia, ·O cumprimento do dever. E ao fitarmos esta as-
sembléa e ao contemplarmos toda a .gram1eza C.es-te recinto - salteda-nos a 
impressão de que se ' amplifica o .holl"izonte visual e de que o ambito desta 
Casa se al&rga, se dilata, se este:nde e se <p•rolonga até con:finar com as· lindes 
territoriaes da Patria Brasilei!ra e que, võ.s outro~. sois essés milõhes de ho-
mens, fundidos em urna só alma coJl.ecrtiva, com a cons'Cienc:ia da nacionali-
dade, com a mesma finalidade histori·ca e com os rnesmo,s ideaes de Patria, <!& 
C\Jntinente e de Humanidade. 

E' que vós deveis se'r a mais 'lidima reP'resentação ·da Patria, na :Lntel-
Iigencia, na cultura, no civismo e ~a;s supremws aspirações de liberdade & 

de justiça. , 
Senhol!"es do Congresso !Nacional, cumpri o vosso dever. 
Repelli esse estado de siUo permanente e inconstituci-onal. 
'RE-<passae a vossa alma da profumie:za cerulea, d.~J ·serenidade di~h.a.na, 

da elDquencia a,Jada deste pensamento do agridoce Amiel: 
":Si Deus, que é, para · (i;S crentes, ·o Tod-o-POde·roso, - a Lei 

Suprema de toda a ·vida, deixasse de existir, - o -cumprimento do 
<l,ever ainda ·seria a chave do enigma e a estreUa polar da Hlliinanidade 
·em :rr..archa" . 

(Muito bem; muiito bem. O orador é cumprimentado). 

O Sr. Antonio Carlos: - 1Sr. (f'rresidente, .pro'Ponho-mre, como dtsse, ~ 
tomar em consideração, hoje mesmo, o protestto lido pelo no-bre representante 
do Rio Grande, protesto que riesulta de um .grav€1 equivoco. talvez p-i">Dposital, 
na aipreciação dos 'facto,s e 110 exaro.e do· direito. 

No desenvolvimento des.sa these que annuncio, preciso não soc interrom-
~ldo; V. Ex. acaba de· amnwnciar -que o expediente Il1€i reserva -apenas· sete 
minutos, e, pois desisto de occüpar a attoenção da Casa nesta ·horia;, urna 
vez que V. Ex. já me recDlnJ:1ec€1U a pred'.erencia para faJ!lar 'logo a;p9z a or-
dem do dia. 
1, O Sr. Antonio Ca-rlos (para wma ea:pliºação pessoal) - 8'r. Presldente, 
ao aer a noticia, ipublicada em alguns jornaes, do progra:mma a que se 
v.otaram OJ'I 'OP'Posioni-stas no !Senado e na Camara, não me suripreheri.di ao 
saber que, logo que o primeiro dia de nossas se-ssõe•, se destinava á leitura. 
de um protesto contra o acto d Sr. ,presidente da Republica prorogando o 
eiStado de sitio, como não me surprehend€:ria ainda se o a;cto do sitio, caso 
originado no Congresso, desperta.sse, da parte dos protestantes, ·as phrases 
_que acabamos de ouvir; nã,o me surpr:ehendi. ~ e nessas_ minhas palavras 
não vai •qualquer prQPosit0 pejorativo - po·rque estou obr:l1.gado . a reconhe-
cer, em meio da opposüção na Camana e no selo da oiprposição nio Se:nado, 
expoentes. par1amentares dos movim.entos s·ediciosos das ruas,. 

Dra, .sr. Presd-~nte, se esses repre sentantes da · N:;i,ção na C'amara e no 
Senado se tee.m m;anifestado ardoa:osos combatentes pela causa -reivoludonar:!a; 
ei, a muito lhes cO!IlC·eder, sua attitude ... vai sendo de clara instigação, aJol!I 
movimentos subversivos, como ter surpteza em que e!les protestem e contra 
a arma 'J.)rinci.pal <iue o Governo l[lóde manejar 'Para o.s combater e 1ih.ea 
envalidar 1os plÇLnos? (.ApoiaàOs, mwito bem). . · 

Certo, .Sr . Prooid€·nte, para todo o espirita escra'Vizado ás rp{Íjxõe.s con-
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tra o poder constituido, o siti0 é o iriimign maximo. A suspe~são das ;garainfüa;s 
conistitucio·naes impo.ssibi'lita-lh:es o ü·anco desen'Volvimento da acção psr-
tur.badora e criminosa. 

O sitio., 'no regimen de nossa Oonstituiçãó-, tem de se:r', tem sido· e será 
o instrumento prlncipal de .que o!'l Governos podem servir-se para defesa 
da autoridade legal e da .ordem pubHca. (M.mto bem). 

O :SR. liENRIQUEJ DoDSWO'RTH: - E deve ser decretado semp.re ,pelo PTe-
-si!lente da Republica? 

O SR. · ANTONIO Cúu,os - · .Sõ aquélles, 1Sr. lE»re.sidente, cujas ~lavras, 
re:Percutind-o o OO'P'irito sedicioso das ruas, tantas vezes teem ifilamrnejado 
na tribuna errl. afü'irmações prõ-11evo:lucionarras, sõ ·aqueHes que evidente. 
mente se declaram a ·oorviço. de ideias •anarchi·cas, sõ es!ses ,podem protes-
tai:.._ contra o sitio, porque sõ a ·elles o sitio incommoda e assusta ... ! 

Evident€1Ilie,nte, sõ os oogos :podJerão não quere·r ver que1 o Governo d~ 
Republica enf·rnnta, quasi quotidianamente, tentativas revolucionarias cu~a 

hostilidade não :hesita, ou .não teirn hesitado, nem mesmo diantJe (\os mala 
altos interesses n acionaes pela paz e pela ordem legal. .. 

O Srt. ADOLPHO BERoA.MINI: - Com certeza, por.que o .Governo é multo 
bom. 

O 1Sa. Ç:ms.Aru;o 1 DE MEúLq:' ,-- Si o pO>die:r !foi constituido , para gio1v0ernaa- e 
merece a confüança da Nação, esta, por intermedio da maioria de seus ·!re-
presentantes, oerto !homologa 10 decreto do est?-do de sitio., :para de&~sa da 
ordem e da a~toridade que devem ser a sua m iLxima aspiração .. 

O SR. BA.FTISTA. LuzA.RDO-: - Ordem só s·e comp·rehende dentro da lei! 
O SR. JoÃ:o LrsBôA.: - E Qs 011evolucionarios ag·em dentro da lei? 
0 >SR. BAPTISTA LUZARDO: - 'Bem dizia, ainda ha ,POUCO, O orador que 

occupa'Va a triJJuna, .que não .sabia quaes os revo·lúc-ionarios: si os que 
querem trazer para o regímen estabe:lecido a Co-rustituiçãÔ, para oo.r ·r~pei· 
tada e cum:prida, se vv. EExs., que estão ... 

o SR. PIRES DO Rro: - 1São os que assaltaram IS. Pau1o·! 
O SR. BA.PTI&rA LuZARDo: - Mas, a populàção de is. lPaulo confraternizou 

com elles! ·. 
O SR. !MANOEL. YILLABOIM: - Nã? é exacto o que V. Ex. diz. Sl assim 

ê, os revoh11cionarios que tentem voltar a ISiâ.o· Br.ulo. 
O •SR. PRESIDENTE: - [peço aos nobres Deputados não fühterTOmparn ó 

oradGr. 
iO ISR . HElNRIQUEJ DO[}SIWORTH: ~ O que foi c-riücado foi a fóirma o.e d~~ 

cretação do sitio. 
' iO SR. VA'LOIS DE CASTRü: - E-stou de peirfeito· ac.cõrdo com o benemerito 

Sr. Presidente da Republica. . {) 
O .SR. BA:PT:!STA LUZA.RDP: - Não ·somos repr·esentantes .de Is1dora, mllS 

representantes da Nação·! V. Elx. não pôde .pretender cas.sar-nos a paiawa! 
A nação· ibras'eira ·está toda oella com a revolução! .Esta ê a verdade. 

O espir:ito revoluoio.nario invadiu as aJmrus . (Protesto.<;> da maioríf.11). 
O SR. 'PrREs Do Rro: - VV. 'EEx. -são uns derrotados ·1mpeniten~~~. 
O •SR . Pru:!l~IDENTEJ: - Attenção·! !Peço. aos nobre.s peputados não inte( 

rompam o orador •e auxiliem a 'Mesa a mant·er a orde:m! Está com a palavra 
o •Sr. Anto.nio Ca r'los ! ' . 

O SR. JoÃo LrssõA: - E' mais 11m symptoma da r ·evo1uç1tu . 
o iSR. ADDLPHO BElRGAMINI: - ·E" uma questão de ded'·esa ... e eHe e~tP. 

divorciad-o da ·comm·unhão brrusileira que di-r-ige . 
O SR. CA.M!LLO PRATEs: '- O Rio de Janüiro. não é toda a communbão 

brrusHeira. ,A,q ui ipõ.de S€ir &esconsid·erado, mias· no interior de to:a.o o Brasil, 
n:ão ! 
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.UM. 1S11 . DFJPUTAJJo: - E 9 Sr. Adolpho IBer.gamd.ni não· pôde fallar etl\ 
nome de tod9 o Brasil, porq•ue 'ºRio de Janeiro não ê felizmente ,toda a Na.ção. 

O 1S11. AooLPHo BEJROAMINI: - M;as é o cerebro. 
O SR . BAPTISTA LUZARIDO: - E 0 es:riirito CLe revoilta ·está hoj" penetrando 

em toda a pa,·te. 
O :SR. IPIREs Do Rw: - Aque1J.1es que formam na recta;guarda :le Cabana:1 

não estãe> a servço de 'llm ideal! E os rep·rese.ntante,; de ;Izidoro não podem 
faHar aqui. 

O 1SR. ANTONio CARL01s: - Sr. !Presidente, para as pFimeiras palwvras que 
hei pronunciado, não preoisaria de m1elhor confü.rmação do que a dos apartes 
que acabámos de ouvir . 

.A. contradição nas aitti1mdes d.'os parlamentares ·opposicio1nistas ê notavell:. 
Ao mesmo tempo que pr.ofestam co·ntra 0 sitio que o· dizem ·desI11€>C6'S-

sario, alguns delles declar,am., .como acalbam de · fazei-o, que o . espírito de 
revolta c.ontra as autoridad,es constituídas ·Campêa no paiz e que ê preciso 
ilepor o Presidente da RepubHca. 

o 1SR. VALOISJ DEJ CASTRO: - E' !flagrante a contradicçã;o, 
o ISR . MANOEJ!, VILLABO'lM: - Contam com a m ·aior'ia do palz, entretainto 

toram derr.otados e fugiram em.quanto o Go'V·E.·rno se mantém tranqui-110'. 
O SR. IPIRES DO Rro: - .Meras declamaç.ões. 
O ISR. BAPTISTA LuzARDo: - Muito biem. tranquiJolos com o estado de, 

sitio até 31 de Dezernbr.o-! 
O :S'.R. P'REJSIDEJNTEJ: - Att-enção ! íPeço a-0s nobres Deputados que não· in-

·sistam a dnt€1rromper o orador. 
O .SR. ANTONIO CARLOS: O protesto, Sr. Pre·sidente, ê, iportanto, um 

movimento que está na logica das attitudJes que a opposição tem a;isumidO, 
tentando ,convulsionar 9 paiz ... 

o ISR. FRANCISCO DEJ 1QA.MPOS: - Apoiado; é sedicioso. 
O SR . .ANTO·Nro CARLOS.~ - E um _g1esto humano e Jogi·co p_orque o· sitio 

ihea es1Já ·estrangulando os morviment01s, constituindo o mais forte dos ohi<!es 
q.ue se ergiuem contra os seus propo'sito·s de destruição . 

A \sttuaçãcil Jg1eral tdto J)aiz. ;neste instante, no· ponto de vista da O!f\dfelm 
pub'Uca é iiesultado da acção V·i1gilante e ene·rgica do Sr. Presidente da 'Re-
publica apoiado no estado de sitio . 

N(ío fõra -0 s-i1tio. Sr. P 1resjdente, e a band·eira dJ'.li legaUd.ade talve'Z tivesse 
deixado já, por um golpe d€1 a;udacia usuTpando a vontade .nacional, .Oe 1tre-
mular nQ 'Palaoio do Go·verno. · 

O 1SR. CmsARio DEJ ·MEJLLo: - A desordem estaria implántada rpara sempre 
dentro do ·paiz. 

O 1SR. ANTONIO GARDos: - Não 1'õra o sitio, e o golp.e audactos0 vibrado 
contra a pO·pu!lação de 1São Pll-UIO . . . 

o SR. lPIREJS DO Rro El OUTRO·S D:Ell'UTADOS DEJ 1S . PA ULo - A trai-ção . 
O SR. ANTONIO CARLJOs: - ... ·e ·urdido tam'bem contra a população ineir-

mc; de outras ca.pitaes, talvez houvesse 'Vi.ngado, 1emhora epilrcmeramente, 
lançando o paiz na V'O·ragem dos pro11,nnciQ11nentos e d 'a anar0hia! .. . 

O Sn : A.RTHUR CAEI'ANo: - O Gover:no hrasi,Jeir.o reco-nheceu o Gover,no 
H'fVoluciomario do Ohilie. 

O SR. ANTONIO CARLO-f:i: - Não 1'õra o· estado de sitio, Sr . Presidentu e a 
r.:.volução do Ama zonrus. e a reivo.lução do P.ará, e a revolução de · Sergipe e a 
tentativa revo1Juci.O'naria da Bahia, 'e as muitas conspirações fracassadas m1 
('apita1 da Repub1ica, e a reivolução ri.o•-.grandense d 0 . sul, talV"ez. tivessem 
auniquilado o nome respeitado do Brasil como rpaiz organizado e nós ,Jo.nçadoa 
nos par.oxi1sm o15 da desordem, da anarchia. 
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VARWS ISRs. DEPUTADOS: - .A:poiados. 
O SR. AN"l.10·Nro GAm.os~ .- Fpi o êdtio, '8r. [?residente, que lmpossibllltou 

a .realização dos vaücinios da 11'.iancada opposfoionista, quando a;nnunclam a ' 
. per;petuação do movimento revolucio·nario no Rio Grande do Sul - mov1mt>nto 

que, como -sabe a Gamara, rpara hcinra do Brais"il e lJresUgio da sua a'Ut0rll1àde 
éonstituida el:á dominado. (Apoia@; m .uito bem) . 

Não !ôra o sitio, não ifo&Sffill as medidas que elle justifica, e quantas das 
tentativas conspkadoras deiscoberta;g na Capital da Rerpublfoa, t€1ri:lm j~ 
aLcançado exit-0·, qu'i_çlá enh'8ga.ndo O· paiz aos ca;beças de tumu1ltos. ' 

Haverá, S'r. [P.resideaite, quem de bôa mé se anime a contestllJI'l a rep11-
tlção quotidiana dJe tentativas de conspiração n a Gapi'tal da 'Republica? 

o •SR. E:t,YZElU GUILHEJRMEJ: - E' UllTI'a ep~tlemia. •. 
o 1SR . .ZÓRO•ASTRO .ALVARENGA: - Quasi 1pandem!ia. 
ó ·SR: ANTONIO CAm,o.s: - H averá quem pos-sa contrariar a affi-rmru;M 

de que, embora em numero .]imitado·, ha quE.<m a toda hora planeje e procúre 
executar mano•bi!'as contra a a:uto•ridade ,constituid:a, sub1vertend0, a ocà.em? A 
Cam~ e o paiz n ã o ignoram que ih.a apenas 48 iho·ras se verifkou em 
frente a um dos quarteis· de !forças· legae·s uma ag.gressão iru:iolita, em crua 
t<iimarem .parte ocfficiaes do Exiercito fugidos da prisão, e algurns ei~lil, 
i il!clus~ve dou.s Deputados. Federaes! 

O .SR. !MANOEL VrLLABoIM: - E iss o não é um desreisspeito· ao Co:ngrtsso, 
. O SR. ÀNTONro CARLos: - A Camiara não. ignmra iss.o, com0 não iinoia 
q.ue essa aggressão ousada se inclue na seriação das teritati1vas rev-0lucicma-
rias em que !f.igura.m. como notas de r elevo a revolta .na CapitàJ. de S. ·Paulo 
e a conspiração chefüada pcl-o· a lmirante Protog10noo. 

- Ora, 1Sr . Presidente, si no rn-gimien do sitio e·sse.s m-0vimentos estão 
sendo tentados, avaJi.em quantos se intJeressann pela ordem Jegal o vulto que 
el.Yes as1sumiriam n-0 dia em .que os co,nspi-rad·o-r.es• verifücass·em estar ·privado 
Q Governo ·dos me.Jos de acção que o sitio lhe as~gura ! (Múito bem; apoia-
dos). 

O mo·vim.ento de ante-ITTontem bem caracteriza a al•lucinação< de que 
sã0 çãpazes às rpaixões ve hernientes moomo .nos espantos do,s homens mais 
!ucidos. · 

O rSR. NEJLSON DE ISEJNNA: - Não •se esqueça V. Ex. de·sa:Hentar que ess& 
lealdade da guaorn'ição do Exercito Nacionial é a mesma que guai>!lece o 
P.aJacio da Pre~idencia , da R e.publica, ~ 3° Regimento de Infantaria, d& 
Praia V'ermeJ.ha. Meça-.sie o 18Jlcance · diJ: sanha revoluc ionar.ia da aggressão 
de ante~hontem! 

O IS.R. AN'110Nio CAR!Lo<>.:' - Sr. Pr0!1idente, desde que abordo o ' càlio 
du;se m'ovimento sedici-OOSO .de a ntB-Jhontem di rei ·pO!I'qUe fui forçado a citar 
o nome de doÚs coJJe.gas.. MeSl!no ·€1II1 .horr{enagem á alta fügnidade em que 
tenho o m eu 'mandato, como em ·homenagem ao a preço que me merece & 
Camara, devo relatar quanto occon'e•u1 -.com referencia aos no-ssos- dous col· 
legas, 1Srs. Azevedo· :Lima ·e Baptlsta Luzardo<. 

A Camara -sa'be do- 'russa:lto ao .quartel do. 3'3° Regimento por alguns !ndl· 
viduos que para a Praia Vermíel'ha se transpo-rtaram em a uto·rhove'is, alil 
chegand-0 ~s 24 horas. A Ca.mara sabe da resistencia q')le as forças armadas 
aquarteladas oil'.Jierec•e1·am ao iJ:iando assal-tante, °' qual f-0:i <vencido e se viu 
na conting-eno1a de fugir. ' 

A visada a polic)a, e miJ.locando-se' eHa na pista dos automovei~-; que se 
_:<:'!tiravam do quartel , foi-lhe da;do descobrir que determinado a uto:movel de 
numero que e lla c·Ón.hece ee.guira na direcção de Santa Therezá, pruisando 
pe'a ·rua Alice; e, como e'.ra qé esperar, poz-se· em andamento 'Pàr>a: o ·fim de 
verificar .quaes o-s •passaigieiros e elsclarecer o caso que a "eiles \ii"s.sesse res· 
peito. 'Pouco antes do .. tunel que Jiga o il:Íairro das Laranjietrag. à outros ·baJr-
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r06, um caibo que 1havia sido ' desi1g.nwdo paira essa dHigiendai, encontTou no 
meio da matta. um ,,gTU:PO· constitu.ido por quatTo cidadãos,, qwei fora.rn con-

. vldados a comparecer á del!egac.ta de po.1icia ;parà exp1ioaxem a justa extra-
nP·eza que ' ,cau.sava o facto de, áqueHa iho~, cerca de 1·0· horas da .. ·rioüe, a.fU 
se oohar€all. 

Nenhuma das .pe.ssoas c-onV'i:dadas ·accuso·w a s ua quailidade de re:presein-
•. t;tnte da Nação. Conduzid;;i.s á delegaci'a, o d!eJe,gackJ de po;licia, em continua.-
. çãp, âs diligffi!JCi<as de flagrap.te·, que vinham sendo executadas desde o indcio 

.. à& !fuga, tomou varias ou.tTas pro'V'idencias que o).he :iiairecerMÍl.. necessarias, 
e, ; considerando indispensavel a identificação dos detidol:I :para ave·rigu.ação, 
fez com que viessem do· quartel do 3º Regimento praç!IJS que haviam. p•re-
!enciado o assalto, e que, portantó, .podeiriaan reconihecer taes pessoas. 

Vieraim quatro :iiraçais, das quaes tres affirmaram que., realmente, aquel-
las 'pesooas, ois Srs. Deputados Baptista Luza.rdo· e Azevedo . Lima e S.rs. 
La.ssance ÇU.nha e Edmundo iS!ilva, ttnlham estado no .grupo· que a~ltara o 
qu!llrtel. 

Feita essa identificação., e Tecom.hecida a qualidade de Deputadoii', então 
denunciada pelos ip1roprios Sr:S. Azeivedo Lima .e Baptista Luzardo, o delegado 
de policia os oon1vidou a se ire.tirarem. e, ein. ·P'lena ,ltJ:Íerdade, retirararn.-se 
elles. 

Pareoo, •ST. Presidente, que não é .pos.sivel, dia pairte do Goiverno- da 
Eepublica, to1erancia mai:o•r, e, sobretudo, demonstiração tão compkta de 
ap1~eço •paira com as immuni-d:ades :parlrumentares. (Muito bem). 

O ISR . ADoLPHo Bq;ffidAMINI: - !Merece um <voto de Jou<vor. 
O SR. VALOIS DE CASTRo: - 'Para o bravo capitão Aquino. um voto de 

louvor de toda a Camara! 
O SR. ANTD·Nio 'CARLos: - .Aipenas €/Sse· facto just.i1'ica, da parte dos es-

J>iritos desapaix<mados, a ,extramiheza de que veniham protestar contra o 
estado de sitio ... 

O SR. PIRES Do 'RIO: - Justissima extranhem. 
O 1SR. A~TONIO 'CARLOS: - ... que· vienharn. reclamair :pelas immunidades 

pai1Jame•ntares, cu,ja garantia !eS1Já .na Constituição, •preci.samente aquelles 
que contra a Constituição s•e Te·b€1Ham, ol:Yjectivamào, ;nos a;rtigos d'UIIldamen-
i.ae:;1, dessa lei magna. justamente agu elles que 'são a base do r.egimen, isto 
€, o nispeito ás autoridades colllstituidas, á sobeTania nacional, á orÇiem 
publica ... 

O 'SR. PIRES DO Rrn1:· - E' ·i,rrespOIIl.divel o ar.gwmento de V. ·Ex. 
O SR. A:N~o·NIO CARLOS: - .Sr. [f'reisidente, no protesto que a.caba de ser 

\Jdo, são suscitadas <varias questões 'PTOpTirumente, de OTdem jurídica. E~las 
oorio de ser levadas em: considieração n1Í decurso do d~bate que apenas s~ 
está abrindo-. 

Parece. entretanto, inteiramente IOpportumo dizer q'lie o Br. Presidente 
da Rep·ublka es·ta.va a uto;rizado pelo CongT€SSO á ;pro·ro•gação do sitio. 
(Apoiados ; mwita bem) . 

O SR. HERCULANO um FREl!TAs: - •E >não preci.sava: tinha com'Pe,tencia 
propria. 

O 1SR. ANTONIO CARLOS: - E mais >é op·portu.no dizer, repetindo o illus-
tre :prQlfessor de nireito da [F'a;culdade ·de S. 'Pauilo~ que essa autorização 
não ser.ia necess'airia, po·rqu0 a Constituiçoo, confor:me ~eTI!JbTou o ~ ·ropl!1Ío 
protesto, assegura ao Presidente da Repuij;}l'ica, nia ausemcia do Congresso, de-
cnitar o sitio (a~oiaàos), e, m:oorn'o .qwe a ·essa faculdad€1 se queira estaibe-
lecer a .!imitação a que o .protesto allrn1e, de casos ex;cerpciionaes, paTece que 
o {lxercicio, nos uMimos· dfas d1e abrli.J, deisSl:\- fa;culdade,' teve o cunlho dessoo 
casos exOO:Pclona€.s (muito beim.), :pois, pofil!co ia)põs, it.tnham elles a mais per-
feita co-mprovaçãio no assalto ao qu.wrtel do- •3º 'Regiim€1nto. 
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•E' clairo que .o acto do 1Sr. Presidente da Repuiblica, decre·tand.o º' sitio 
a 22 de Abril .sufü'ü1CQu o m.Q·vi;mento reivoltoso planejado para explodir entre 
;: e 3 de maJb, e do quaiL era um · dos numero,s o referido as·salto ao q'llartel do 
3' Rtgimento. 

Não hou1vesse o !P·re.sidente da Republica decretado o 1Siitio a 22 e lhe 
teria ·stdo i:rnJPOSSlivel, como á !POUcia da Caipitail, colll/tinuar na pfa!ta oo mo-

·vi·m€1Ilto de conspiração, illllO'Vimento de que o Governo teve o maJLs .perfeito 
c-onhecimem.to, e cuja explosão o tSr. Presidente da Republica esperou, na 
hora precisa, no terraço do palacio do Cattete; m.ovimeinto que não se limi-
tava, como já ass<i:gnalei, ªº' assalto do quartel, mas que v;isava pro·po.Nõe~ 
mai-o·l'eS . . E eu dispoIJJh-0, atê, aiqui, de um'.· do.cumento que foi encontrado em 
poder do tenente Jansen de MeUo•, documento que !I"evela bem, entr·e outros 
a;ctos criminoso.s que de<veriam s·er praticados nesse -dia, o consistente na 
col'locaçãO de baterias ~ l_m ~ iF_;.il'nll~ ~ s~ '1]).ereB para o tfü.m 
do l'J.taque a varias 1praÇã,s de guerra do Rio de Janeiro ... 

o .SR. VALO s DE CASTRO: - E o mortic•inio da Capital Federai}. 
O SR. ANTONIO C.ARLosi: - . . . com as distancias devidamente calculadas 

e os angul'os dos :tir-01s •COm:Pleta.rnente veri:ficaidos. 'Passo ás mãos dos• meus 
col'Jegas esse documento. 

O •SR. íprREs Do Rro: - O movimento fa;lh.0111, com0 falho·u em 1S. Paulo. 
-Sã;o ·re•fractarios á cle~ncia, di.sse-o O Paiz de hoje, em exce1lente 

a1rtig.o. 
o S~ . ANTONIO C'ARLos: - lE'' uma drcumstamci'a importante, e que eu 

Invoco para que nella alguns •pos'saro <ver, talvez, a explicação do. grupo de 
quàtro q1ué foi encontra.do :nas immediações do· tunel, em caminho po.ssl-
Vlelmente do ~argo do ·França, oinde deveriam ser assestadas as bater.ias para 
o ataque a varios pomtos· da cidade. / 

O SR. PrREs Do ~Rro: - Que· fü•rça moral teem elles Prut'a faJ:lar ~ia Ca-
mara? (Apoiados) . 

O 'SR. ANTONIO CARLos: - !Sr. íp:r.estdente, quando se increpa aos noSGos 
citados collega.s a :p·ratica de actos de rebeldia e cr.iminosos contra a g;utOTi· 
àade .·com.stituida, não oo está sinão traduzindo, taJl<v·ez com m~mos -clare-za, o 
l!eu .p.ensa;mento, exposto nesta ca;mara. 

Por quantas 'V'ezes, 1Sr. P.resideRte, nãio ouvin10s o no•bre D<Jputado Sr. 
Luzard.o fazer .profissão de d'é !I"evo.!1ucio.naria, rnesta Casa? 

Quantas vezes m.ão .temos· ouvido o . nobre Deputado Sr. Flinic; Casado 
a.ffi.rmar a sua inteira sol1darjedade co•m os revo·ltosos do Rio Grande do Sul? 

o 1SR. PLINIO CASADO•: - Perfeitarrtente. . 
O SR. ANTONIO CA.RLoll): ' - Na.da, pois, mats veirosimil do que, em c.onse• 

quencia dessas firmes co•nrvicções, che•guem 1SS. EEx. atê a pr:incipio de exe-
cução de :planos revolrucionarios, sõ:lidárisamdo~.se, por actos, com. as v11-rias 
conspiraçõe s de que· todos temos noticia. 

E' ne oessario, .sr. Pres.idente, que a Camara e o paiz fi.q•uem bem ap 
co!'rente do que está sendo relatado .para que, amanhã. niinguem se sunpre· 
henda se, em virtude da temeridade com Que vão aginclo, tivermo~ de votar 
a licença para qrue eHes s·ejam ,pronunciados e presos. 

Evidentemente, 9 no.sso · re.Jo ·pela immunidade pat"iamentar tem um ii· 
mHe, que outro não. é si.não o da def.esru dos dir·eito.s aJ•)Jeio:o;, na cu.pula dos 
quaes ,.de<ve ser co.J.locado .o direi.to da Nação brasile'.!"a de viver dentro da 
ordem e das 'leis. 

O SR. CAMILLO .PRATIDS: - De viver em paz e traba],har. 
'Ü SR. ANTO!Nro CARLos: - Todos os protestos {)Ontra. -a ·violação· da· im· 

munidade teem, co1mo diss·e ha pouco, a ·s-ingularidade r10suliante de que seus 
autores reclamam •em ·nome de 'llll10. Cornstituiçã<J- co::itra a . qual a topa a hora 
estã.Q se rebelland·b. 
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o .SR . .ADo·LPHo ,BEJR~MINI: - Não apoiado•; quem está se. rebe;.Jand_o 
contra a Constituição é o Presidente da Hepublica (não apoiados), d.esde a ( 
6ua irterferencia no re-cofllhecim.ento de :pod•n-es até a rnmrpaçã.o, das rprero.ga- . 
tivas do Congresso. , 

O SR. NELSO·N DE SEJNNA: - O apart~ de V. Ex. é uma injuria e um 
attentado á verdade: por isto, nós o del:mmo;; no tapete. 

O SR. JoÃo LISBOA: - O attestado, do contrario está em que !S. Ex. é 
J)o·putado. 

O SR. ANTONlo C.ARLJO'il/: · - ·Sr. 'Presidente, Si esses abusO"s attribuido.s ao 
Sr. Presidente da Republ.ica fossem reaes, o que cabia 'a,os brasileiros bem 
orientados ·e ·e·quHfürados seria O· eXe!'cicio do direi.to• de critica e de op.posi-
éão, roes.no vehe•mente, mas dentric:> da lei. 

O dever dos brasileiros que, ;por qualquer m.oU-vo, considerem nociva a 
acção de detel'ffiinado 'l'epresentante da autoridade publica, é o exercici0, . da 
oJiP-Osição, vigo•rosa, •Se quizerern, intranstgente, apaiixonado se 11hes- app·rou-
ver, mas d€Jlltro da .ordem e da Jegalidade. ' 

O •SR. Pnl:Els Do RIO: - E' o dever dos ·brasileiros cultos. 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Quando o Gove·rn0 se coUoca d'óra da <xms·-

tituição, autoriza o povo a se cO•L1o·ca.r tailnhem russim. Quem escoliheu o 
terreno foram as autoridades publicas. 

O SR. ANTO-NIO CARLos: - LMesm.o nesse o dever dos brasileiros verda-
deirnmente amantes da .sua patria ·é l!imitar-se ao exerc.icio da o~posição 
dentro das leis, .para que co-m o proposito da aggressão a autoridada, não 
cheguem, como certo ·chegarão., a fe·rir a rpatria, que se deprime e se desno-
bilita: cada 1vez que se a lança fóra da ordem :legal, .e; que € sempre o pre-
nuncio da ana.rchia e da disso·lução•. -

O •SR. ADoLPHo ,BEFfGAMINI: - Como• usar desse diireito, sem a imprensa .. 
.sem a livre manifestação do rpensamem.to- supprimindo-se as <franquias cons-
titucionaes? 

Foi o pro'.Prio Governo qu~ indicou o caminhO) ao- •P<J'VO-, !foi 0· Governo 
que collocou as armas nas mãos do. povo. 

o SR. JoXo LisBÓA: - O estado ·de siitio veiu de1}o·is da revoluçãó·. 
o SR. ADO'LPHO BERGAMINI: - Mas vieTam antes os actos que cons·pw:--

caram c:>s direHos do povo. A provocação -partiu, portanto, do Governo .. 
o SR. ANTONIO CARLos: - Vê V. Ex., Sr. Presidente, que o nO•bre Depu-

tado pelo Districto Federal só se enll!Ilc.ia, em seus ·aipartes, para dizer que 
ha quem €steja de armas em punho- contra a auto-rida.:le constituída, o que 
tudo está mostrando a im.;,ir.ocede;uciia do !!Jr01testo contra o· sitio e, ao con-
-tra1io, legitimando sua decretação. 

·Sr. Presidente, essa O-Ji.posição, mamif.estada dentro das leis, é, dizia eu, 
o cami·nho nórmal, a dire·ctriz equilibrada que cumpre aos descontenLe.s se-
gu.ir nas democracias, onde os mandata.rios da soberanta são· t€JmVoraifo.s , 
0phemeros .. . 

O SR. Prn~ Do RIO: - De tempo Hmitado, m_uito bem. Aliás, rouito 
curto. 

O SR. ANTON~o CARLOS: - ... sendo, .portanto, acto de d·mpatriotjsmo 
deixar de ·espe·rar Q• decurso do tem.po e sacrificar a Nação, ferimdo,a na sua 
vida regular e nas instituições que l•he asseguram a ordem e o reg,imt.n das 
leis. (M1ato bem). 

>Cada um desses mo•vi·mentos sediciiosos traz, entretanto., ·par3. nós l:>rasi-
le!ros. que prezamos a ordem legal da nos.sa patria, o grande co-nsofo é!e fogo 
testemunhar o repudio que e1'l·es encontram por .parte do-s elementos sobre que 
realmente Sle apoiam - a sociedade e a Repurblica; 

Ha o repudio- por parte dü Exercito, m·esmo !!LO• qu€ elle t€Jill de i:nai_, 
humilde, repudio, a ·P·roposlito do qual, eu me .recordo, n.este -instante, do 
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episodio que .bem exprtme a !!'<>!'mação ·m.oral, nesta hora, das forças que 
serevem. o Eocercito da nossa Patria. 

Quanto a eSiSe movime nto sedicioso que se ma:nifestou p elo assalto ao 
.quartel do 3° regimeinto, a relação rpolioiaJ. in:fo:rma que, nos conci!l31buloa 
a elle reiferentes hou;vie um conapka dor que <%ssera que a;pós· o 0;'3,SMto, a 
"negrada" dos quaa-teis teria de sruhir paro. sustentaJr a handeira, da relvol!a 
que elles levantasiSem., 

A HI-usfu:> desse conspirador estava precisa=ente ein que e•He e~perava 

encontrar o velho exercjto, ·cujas d'ileiras eram coin.stituidas de merooniwibs. 
4,o contrario disto; o que se lhe deparou na tro-pa foi a na.Ção bra,sileir'a 
(q,p.aiados) representada .pelos no•sso.s jovens patricios sorteados para sel'Vir 
á Patria, com desinteresse e orgulho. 

Longe 'dessas praças sahdrem ao encontro dos desejos revolucionarioa, 
elilas empunharaJm as anuas, em defesa de 1e.g.a:J1dade e -repulsa á. m:asho·rc~. 

o SR. ADOLPHO BEROAMINI: - .A_.gradeça a V . Ex. o Exercito da guerra 
com o Paraguay. que oé charrna:do de Exet'cito· de m>ercenarios .. 

.o ISR . ANTONIO CARLOS: - A!gradeça a m1m? Não, e sim ªº consp·iiiadór 
que llham:Ou de "ne,graàa" o .mxercito de hoje. 

O !SR. ADOLPHo BERGAMINI: - O outro era um exercito de mercena:rios, 
no conceito do leader. 

o SR . .CAMILLo PRATEJS: - Não foi isso o que •S. Ex . dii:sse. 
O '8R . ADOLPHo BERGAMINI : - S. ®x., o chamou de merce·nario, ape!llaS: 

"negrada" ainda ·é mais .ou me'Illos -compativel com a nossa. raça: "mercena· 
rio• não sei. 

O .•SR. ANTONIO CARILOS'\; - E' inoont€stavel que antes da 'lei do i::orteio 
militar, Q nosso Exerc:ito era composto de mercenari-os. . 

Decretando o e.stado de s itio, o .S1·. Presidente da .Republica não se aifastou 
dos seus deveroo constitucionaes. Certo melhor seria • . para a ·causll- revnJtosa, 
que :S . Ex . , ·na faninenci:a da reunião, do• Congresso de ixasse aos legislà-
dores o discutir e votar a lei do sitio. Mlas por que se Ithes af.tguraiva êsta 
solução rne.Jhor do que a a doptada pelo Sr. Prell'idente da Repub:lica? El' 
porque, embora -certos ell:es de q'll.e nesta Camara e no .Senado ha uma 
maiorja fi.pnemente so0ltd:;i;ria üo:rrt o Dr , Arthur Bernardes, sabiam tambem 
que dadas as fraqu.ezas de uns tantos Reg.im.roito·s, é .fa,cil a um p~queno 
gru.~o demorar indeifinidamente a decretação de medidas que ~ lmponlbam 
como neces•sarias. 

O !SR. CAMILLo PRATEJS: - Até Já havia t eo:nrpo para tudo. 
O SR. ANTONIO CAro,os: - O IS.f. Presidente da Rep'llbà1cà an&lu .bem.' 

Nas attrfüutições dadas ao ·Congre-sso, entre outras !l'acwldades que lhe estfui 
reconhecidas, <figur:a a de suspender 10 ISlitio decretado 1)elo 1Sr. Presidente da 

· Republ1ca. O a;rt. 4•9, '11. 1'5, da Constituição·, dá clara=ent·e ao Poder Exe-
cutivo a attrtbuição de decretar o sitio na ausencia do Co1TIJgresso, sitio que, 
P€olo art. 3:5 n .. 21, póde ~ Corugresso sws:pender. 

O . .SR. VILLABOIM: _:_ Basta esse argumento. 
O >SR. ICAMILLo PRATEJS : - Não· precisa outro . 
O .SR . ANTONIO CARLos: - E, si esse sitio que está ahi é inconstituciona1 

o r-Ecurso ao 'Poder Judiciaria será •O •remledi'o rpara essa inconstitucLonaJida~e 
não prod'llza effeitos. .. 

O SR. PIRElS no 'RIO-: - Prop-onha ·a OiIJlJOSição, nas duais Casas .d0 li:cin-
g.rooso, a suspensão do sitio. 

O :S'R . HENRIQUEJ DoDswoRTH: - >Seria iirova de ingenuidade, que ninguem 
daria. 

O tSR. JOAQUIM :SA.LLllls: - ·Então·, o protesto do •Sr . 'Pllnio Casado' tam· 
bem é ingenuo. 

O SR. ANTONIO CARLOS: - O p-rme·sto foi, evidentemente .mal. endereçado. 
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-0 SR,. JOAQUIM, SALLES: - A lei adm!taiva ao· Potter Exeicu1tivo o .p•ra.20 d~ 
decretação do sitio•? Não Imita . Então pôde d ecr·etévr até quando quizer. 

o SR , ANrOONIQ O\RLOS: Sr, ·p~esiidien,te, foi füfü. tno.ipiporitunamerute ..• 
. O SR. CAMILI.o !PRA'.l'ES: - M',as, com emphase. 
O SR. ANTO·NLO 'CAm.os : - . . . em meio a que 1I1ão deverüa destinar-se. 

Q i.Jlustrn Deputado pe1°' ·Rio Gra nde do· Suff, coroo todo·S os si.gnatarios desse 
,p•rotesto, deveria se dir.igiT, preferencial.mente, áquelles ·que teem estado a 
attentar con.tra a ordem Jiegail-. E1les qeveriaim descrever- ... . 

. O SR. NAauco DEl Gouv:lllAJ:' - 1S1 s·ão e'lles que attentam .. . 
O SR. ANTONIO CARLoS: - . . . !Perante os 0he"fes .rebeldes e ·pera'I1te 

·quantos se estão en'V'Olve1ndo em -conspirações, o que , é para a Nação o mal 
do sitio. no p·onto de vista inter.no e .no ponto d.e vista externo, a ver si, 
mostrando a os r·ebe1des qua es sãg, esses e.f!l'eitos 0 seu patriottsmo aíhes in-
dicava o rumo que lhes cumpre seguir, que é o do Tespeito âJs !e.is e ás auto-
ridades ccmstituidas em d efesa da •Sociedade ,brasilelira e da Nação. Não é a 
nós, ·que, com pesar, votamos o sitii;> e, com 1Pe2'ar, reconhecemos ao Sr . Pre-
sidente, da Repu:bJi.ca o ·acerto d,a •providencia, decretando mais uma ''ez. o 
Bitio. Çada um de nós não cessa de aspirar cO!ID o maiór calor, a que . desap{ 
pareçam os facto,s que nos obri.gam e ao: Governo, ã :v<>tação e ã manutenção 
.dessa. medida extraGrdim:aria. (.Apoiados>). Mas, si e.:ictste, da parte do·s que se 
rebellam <:ontra ·a autoridade, a suTdez de que as paixões são ca4sa, é certo 
que· a directriz que cmnpre áque1les .que nesta Casa de nós diviel"lgem. em 
fac; da mecli<la que julgam aamentavel, ·é se dirigirem aos. seus correli-
gionarios .. . 

O ISR. CmARio DEl !MEL.Lo: 
nsplração eleitoraT. 

Não OI !l'izeraim, poirque o :proiesto ê dE> [plUTa 

O SR. ANToNI-0 CARJJos: - ... rufim de .que se IJJm:item a:o exerc~cio da 
opposição .. constitucional e dentro das le[s, que .aguardem., cDlllfiantes nas 
!or~as da Nação .. brasHeira, o ter.mililo pacifico deStse período presidencial, 
contra o qual, e pela Tazã0 ~xclusiva dais más paixões que ex,plOdil•ram !POT 
occasião da luta presidencial • • teem e}1es mantido co•ntinu.aimente actua.çfu;> 
ho,i;.ill, ~ rpraticando re<:UTSOS extr.a-1egae.s, aJSSim oompromettendo a marcha 
normal da àdministrli,ção '!J'UlbHNI.. - · 

Os faietos desenrolados cria rvttda do :paiz, nestes ultimos tres annos, devem 
convencer, mesmo aos espiTitos os maiis compromettidos pelas rpaixões; que 
resultam inutil o €S!l'orço <lontra a legalidade. A ordem .ilegal é sustentadâ 
e tem de ser sustentada, .no BrasH, até mesmo em obediencia ao instincto 
de conservação . (.Apoiados; muitlo bem). 

Cada dia que se :Passa, aquell~s que se rebellaram cOJ!Jtl:a a autoridade 
~.onstituida, perdem os poucos elementos <:om· que na ves:Pera contavam .. 

O SR. CAMIULo P •RATEJS: - Felizmente, :vae sendo assdm. 
O 1SR . ANTONIO CARLOS: - Neste instante, o ji,egr·egado movimento que 

~e verificou em 1S. PaU:l•o, j'á nã0 , rupr.esenta signa.J a;Jgum, nem repercussão. 
por todo territorio da Nação bo:asi1ei<ra. Os poucos •NWo•ltosos que se hwvia.nl 
refugiado na foz do· ·lguassu', passaxam a outras ,paragens. 

Sobretudo as forças de Bor.ges ·de !Medeiros, no Rio Grande do Sul, esse 
homem que tem s ido de um.a resistem-eia extraordinaria, que tem descripto 
admiraivel trajectoria em de!l'esa da P·atr'iia brasileira ... 

O ·SR. VILLABOIM: - Que ê uma das grandes reservas mQTaes da Repu-
blica. (Muito bem). 

, O SR. ANTONIO CAIL1CJs1:: - . . . as forças de 'Bprges de !Medeiros, :no !Rio 
Grande do :Sul. conse.gu.ir.aim deS'lllentir os 'Vaticínios de que as• guerrillhas 
ali jamais se extingui.riam. O Rio Grande do Sul estã ecrú paz. Mais não 
restam sinão e:Sses· peq•uenos mov:inlentos que a poil<icia a'Com.pa nha, zom-
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bando da infantilidad·e c-0m que são 011ganizad-0s, nem memno mante.ndo os 
conjurados o sigilo ·salváa.or. 

·1sr. Presidenm, àdsse iha pouco q·ue º' protiisto dos no'bres· congressistas ln· 
oommodados com a · sitio deveria ser dirigido aos adversarias· da ordem legal 
para que deixem á Nação braisi<J.eira -0 arrnb:iente .que just:iJfique a SUJJpressão 
desHe r·errnedio el'c.ep·ctona;l . 

O SR. CESARLo D!il !MEJLTuo: - Não i!'oi pTotesto; foi um manifesto ellli.tora;J. 
o iSR . AN'.lloNro. CA.RLos: - lEl !Sr. 'Presidente, a esses colle.gas, a esses 

senadnres e deputados eu me rpermitto· lembrar ainda que, s~ o a)vo. de toda 
essa cairripaThha é o actual Presidente da Republtcà meu p .vez:a.do a:rnigo e 
c'oruterrane;o., o ··sr. · Dr . Arbhu.r Bennaroes, ess•e alva não. está lo.g1ranoo ser 
attingido . O que estJá se·ndo attingido é à Nação. •brasileira. (Apoiado&; muito 
bem), .nos seus alicerces fundamentae.s1 e nos sieus altos interesses . 

O SR. IÜAMIU..o PRATEls: - ,E na sua responsabilidade . . 
O ·sR. ANTONIO CARW: - O que vejo, S'r. Presidente, é a nossa cultwra 

poli-tica eompTomettida e mal apreciada •no €0stri'-ngeiro •. 
o .SR. NABuco m 'Gouv1llA: - Mluito·-bem; perfeitamente. 
O SR. AN~ONIO CARLos : - ·o q ue observo • .Sr. Presidente, é a '' atlm:in.i&-

tração finaruceira do paiz sacrificada •por despezas e~éessivas ·a lém do cr,eàito 
poteno'ial da Nação . - . 

o SR. OEl~ARrn DE MEJLLo: - iMas, felizmente feitas para defesa da ordem. 
O SR. ANTOiNIQ CARLOS: - O q ue vejo, Sr . Presidente, é .taJrnbem a ·ffitua· 

ção economica e social do .paiz· sacrificada. · 
9 . 1SR. VAr,o.ns DEl CABTftO: .EJ ·ainda lfalrum em •nome do povo esses re· 

beldes·. 
O 1SR. ANTONio CARLos: - ... <é a ·intranquHI1ittaide :na sociedade brasl· 

leira, toda a hom ailairmada pelos boatos e pela realidade de movimentos de 
conspiração. E' a Patria braisileira que sof!.re, e só ella :o Sr ... Anbh'll.J' Ber-
nardes, vesso:almente, · .Longe de soHrer, ·est•á sendo g<lorificado. (Apoiados; 
muito bem.) . 

IID' da:ro q u,e o esp1rito conteiríl'poraneu justo e a iposter.idade ter iW de 
!lamentar -os factos do.s· dias qué se passrum; ·mas terão· de recoruhecer .que os 
go1pe.r; v ibrados contra os interes.ses lfu ruiaimentaes do· Brasil resvalam contra 
a airmadura f.errea do supremo repr,esentante da Nação, (Muito bem; apoia· 
dos), ·que 'Pela sua exce;pcional energia. . . · . 

O .SR. OAMILI,<J PRATElS: P.ela ;noção nitJida do cucrhprfmentl) do seu 
dever. 

O !SR. AiNTONig C1'.RLus: ... tem conseguido manter-.s-e no ~ogax ein 
que r e cebeu a bandeira da Nação. 

O 1SR. ElJRico VALLEi:' - Já i:iode1·e.rri,-0s dizer, como dirr"á 1a :posterida.de. o 
Sr . Arthur Berm·airdes é -e> grand,€: IPresi:dente da Republica. (Apo(ados; 
muito bem). 

O .SR. ANTONIO CARLOS: - Cada moviment9, r eyaltos o que su'.l'.lge e que é 
dominado p·elo iPresid•ente dia taêpublicà., cada. co[l)SIIJirt~ção que elle suffQca e 
elle dominará •sempre todas as co•nspirações que possaim. surgir - porque 
para esse fim füspõe da necessaria energia e põe em pratica os precisos meios 
de •vi•gHancia e de rep["essão .. . 

O SIR. GElSAR!IO DE J.\!LrnLW : - Os• ,honestos s·mnn:ffe vencem. .v '. ®x. pôde 
Mf•irma,r. 

O .SR. ANTONIO CARLOS: - ... .oadia ~ovimento '!'evolucionari0 que do· 
mina <é rum novo. 'Htwlo 1para a sua beneinerencia. , 

· .E' ·pena que ois seus adversarios de hoje não 1possam viver bastant1; para 
·veri,ficar . • para testemwphar que 'não decorrerão mulitos annos an11's que a 
conscien>Oia nacio'nal, ipelas m a is ·jlutori.zadas vozes, faça o nome dQ Dr. Ar· 



thur Ber,nardes figurai" na galeria dos super-homens do Braisil ! . . . (Mui~o 
bem. O orador é vivameil,te cumprilrrl4ntaao. Palmas no recinto). 

O Sr. Arthur Caetano: .(para uma expUca:ção pessoal), - Sr. Presiden-
te, alguns orgãos da imprensa brasileira registraram o grave incidente que ~\ 
se deu com um repre.sentante qo Rio Grande do S.ul na capital de S. Paulo. 

Não vou, neste momento, d~scer· a minudas nem a.oalorar ia discussão, 
em torno dese caso. Não quero perder, porém, a o.pportunMade de deixar 
nos A.nna.es este docum·ento, q u e é a crurta que dirigi oo :S·r. Presidente de 
Si© Paulo, narrando os fàctos como· se pa:ssararn.. 

E.i1s a carta: 
"São Paulo, 24 de Fevereiro de 19'25. 
Exmo . Sr . Dr. Car.los de Campos - Saudações - S·01licito-lhe 

ieS;Pecial attenção para est·as l:inhas. Confo1rnne está no seu conheci-
mento, diomingo ultimo, ·fui v.ictim.a de insol!ito de&1Jcato, como parte, 
que sou, do Congresso Nacional. 

Cerca das 15 :horas, depoi-s <ile meu regresso do palacete do Dr. 
H-0racio Sabin-0, onde fui tratar do contracto de uma casá, no a lto 
da Lapa, paira mi-nha resLdencia, recebi o convite pessoal do ·.sr. Ti-
burtino Mondim, para que o ·acompamhasg.e, por O'l:dem do 1gov·erno. 

O Sr. Tiburtino Mondim, of.ficial de ,gabinete de V . Ex. estava 
aoompanhado do Dr, Sylvio de Campos, do Sr . José :Molina;ri e de 
outro c;walheiro, que não conheço e que apena;s .observei, pouco fal-
Iava da nossa 1in.gua. EJctranhei o ·oonvite, mas o •S<r. Ttburtino, com 
ares mysteTi-0sos, fez-m ·e vêr que estavamas deante de cousa muito 
grave. Suppuz, então, .que era a revolta rulastrando, no.vamente, por 
S. Pa.ulo, e ·não me r estava outra sahida, ·senão attender o convite do 

··governo. 
Troquei o pyjama pelo fato de ca:sem1ra, e t-0me1 o auto, em com-

panhia dos citados caval.heiros . 
O representante . do Rio Grande do ISul juLgou ,que seTla conttu-

zi.do a Palacio ou á Chefátu:ra de Policia. 
A machina .à.eslizou; . pa:;;sou, celere., pelo ·Pala:cio dos Campos 

Elyseos, ·e fomos todos, ·estradas a fóra., a,té duas leguas de distan-
cia, ás cercanias do Taboão. 

O auto estacou deante de uma casa deserta, cerca:da de matto . 
Descemos todos; os cavalheiros citados conferenciaram largamente, 
em lo.gar reserva;do. Decorridos dncoenta minutos, veiu ao meu en-
contro o Sr. Tiburtino Mondim. Pergun~ou-me se era exacto que, 
nestes dias de càr.naval, .se daria um Levante, com a minha :pia1r1ted-
pação. R<espondi-lhe que as minhas idéas eram conhecidas, mas que 
essa ·cousa annundada para o Carnaval, na mirnha oipiniã<Y, não paii>-
sava de uma invencionice; nenhum revoluciona.rio sensato podia pre-
tender que se a.tftcasse uma cidade, em um. dia de festa popu!a;r; se-
ria comprometter a sympathia da propria causa. Essa lin'guageni 
eu a usava sem nenhuma reserva, pois ha muitos dias assim m·e ma-
nifestava nas rodas intimas. Nesta altura, chamado pelo .Sr. Moli-
nari, acercou-se de nós o Dr. ,Sylvio de Ga.mpos . Declarou-me, então 
•este cavalhei11' 0, que todos aHi pert:enciam á ·Legião Paulista e que, 
nesta quadra carnavaleg.ca, Únham avocado funcções d e autoridades. 
Fallámos, em seguida, do momento revolucionariü. 

Dura·nte a minha prisão, de cerca de ·duas hora;s, disse-me o Dr . . 
Sy.Jvio d.e Campos que aque1Ia càsa era de .sua propriedade·. Vi, en-
tão, que se tratava de um cas0 de carcere p·rivado (Codigo Penal, 
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art. 181. E' .crime de acção pubUoa; e tarei desta, ampla dist:ribui-
ção, para conhecimento· dos. irepresenta<ntes da Justiça). 

NessfL palestra, tive oppo'l·tunidade de dizer ao Dr. Syvldo de 
Campos •que o elementq civil a:pezar de symipatJhico· á r~olu\'.)ão não 
ofd'er ec.e p eTigo a1gum ;· o peri.go, si existe, ·está nas classes annadàs 
porque as empo•!.gou irnteiramente o ideal revorrucionario. Q Sr. kt-
thur Berna rdes, disse eu, está irremedia.velm·en.te perdido, víetirna· <la 
sua inepcia e da sua maldaJde . A parte do Exe·rcito riacíonal, que 
~ünda tem apparencias de legaUsta, não· tarda;rá a ·definir-se . . 

R egressámos, sobre os mesmos passos, á - c-iodade, e ·<Ynegaindo á 
casa. en.co.ntrei a familia em sobresalto, tomada de terror. 

Mlea.itei, então, s-0bre a estupidez do attent:ado; comprehendi que 
só um 1gove.rno periclitante lança mão de ,semelhantes processos. Bem 
sabe V. Ex. que me.didas dessa ordem não desfazem revoltas, antes 
as acoroçoarn. A sciencia a inda não descohriu um processo para jl!· 
guaar as. explosões. 

'No att entado ·de ante-h-0tnem., foi di'I":ectamente ferida a €onsti· 
tuição da Republica ~art. 20•), de que os legalistas se estafam em 
preclamar-se defensores. <E!' a decomposição· inteira do organismo 
polfüco . 

Inspkado nos ·conrceitos do g·ra'nde :Silrvei-ra Mlartin:s, eu digo a 
V. Ex., Sr. Dr . . Carlos: de ,Campos: Compa:re a Roma bysantina, com 
este pedaço <la Europa preso á America e verá que, em menos de 
meiQ seculo, temos corrido a escala integral ·e descido · ãr,,i uÍtirnas 
épocas da apodrecida Bysanci.o. 

Com grande surpreza minha, fui in.formaid-0 que V. Ex. éonhe-
oia o plano do attentado contra a minha ,pessoa e,' nas ve~peras da 
sua sabida da capitaJ, deu approvação e orden:s, a.fim de que elle 
'fosse consummado. A intimação que me trO'Uxe o .Sr . Tiburtino Mon· 
dim, o!fficial de gaibmete de V: Ex., dá a authenticida;de necessarla 
a essa versão. . 

A V. Ex., pois, ·que põe em. pratica me.didas tão comiemnavels, 
caibe inteiTa a respoosabil'idade de tudo que narrei. 

Do paJtr~cio attº. - Arthur oaeta:no" . 
Era. o que tinha a dizer. (Mui'to' bem; muito bem,). 

SESS~O DE 6. DE MAIO 

O Sr. Henrique Dodsworth: .- . .Sr . Presidente, o re.stabeleciyµento der!· 
gorosa censura a .um do·s grandes orgãios independentes da nossa imprensa 
- O Jornal - impediu a publicação, no s eu numero de h_oje, d.e ,entrevista 
que lhe havia eu concedido, a respeito da critica .que t·encfono desen:volv.e~, 
dà. ·txibuna da Camara., relativamente á reforma do ensino. , . 

iComo a Camara verá, a censura vi.sou menos a .garantia d•a ordem ipubll· 
ee do que encobrir manobra e:xicusa, acto illicit-0 do actual Gwerno; contrll 
cuja interpretação provincia•na do direito de critica me Insurjo passando a 
ler da trilbuna a entrevista que concedi: 

"Reforma escandalosa e exorbitante ôe autorização· legal - 'IIDs· 
tou ins·cripto' na hora do · expediente da Camara, para discutir o de· 
e.reto . que reorganizou o ensino s e·cunda rlo e superior. 
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·O assumpto é dos que mais diTecl:amente me· preÓocupam e in-· 
teressam, pois, como professo·r do Collegio ,Pedro II, ha a:1guns an-
nos venho cuidando dos prroblemas do ensino-. 

Tenciono encarar a reforma sob os aspectôs legal, pedagogico, 
actmtnistrativo, social ·e moral. Inifelizmente so-b todos elles, a re-
forma é falha, sinão mesmo escandalosa, pois começa por exorbitar d~· 

6lara e insophismave1 autorização 1egis1ativa e acaba por constituir 
um decreto ante datado, ou o l?J,Ue vale o mesmo, um de.cr_eto de data 
ta.Jsa. 

O Sr. João Lµiz Alv·es e a p'l'imitiva :nefonna - Devo dizer, p1.•e-
llminarmente, ·que a minha critica ti, · rrer!'ornm. do ensino não envolve,. 
de nenhum modo, qual.quer juizo menos amave.i ·em relação. ao illue-
tr·e Sr. João .Lufa Allves, visto como 'S. Ex. muito me mer·ece, e dei 
todos é sabido que possue credenciaes de inte11igen!Cia e de cultura 
que lhe permittiriam delinear um plano effici.ente ·de instrucção pu-
blica. 

AJcontece, ·PO!'ém, as.sim o ~ecH-to - que a. verdádeirra í!'efor-· 
in11 J'oão Lúiz foi, por outrós alterada nas suas linhas bas1oos, erw 
obediencia á política rasteira dos interesses pessoaes, que é o traço· 
predominante .da actual rer!'orma e do momento actual. 

O proprio Sr. João Luiz Alves, em discu·r.so amP:lamente · divui-
gac:to na imprensa, e ao transmittir o cargo de Ministro da. Justiça 
<iunfessou que .deixara, em estudos, nas mão.s do Sr . Presidente da< 
Republica, uma reformâ do ensino. Não pôde, pois, •S. Ex. se·r cul-
pllido de alterações feitas no seu primitivo trabalho, .em época p~
terior· ãquena em que já lhe não cabia a gestão da pasta da Justiça. 

A elwbora~ão. secr eta da reforma - A reforma deixou de ser, a.a" 
s1m, trabalho de orientação in.dividual, capaz e producente, pela com-
pe.tencia do seu aútor, o Sr. J>0ãp Luiz Alve-s, para ser obra de coi-
laboraçüo suspeita, entre.gue, como foi; a quantos, dentre os maia· 
chegados ás rodrui do Gaverno, pudessem l!"eceber no decreto do en-· 
e1no, o 'Premio de qua1quer dedicação. Dahia essa atmosphera de se-
gredo, esse encantado mysterio que cerctm · a elruboração da reforma' 
na sua phase final, ar!'im de que se não avivassem a;mbições µem 
<l<!spertassem mais insacia veis cobiças. 

Opinião publk.a ·e ensino - Essa clandest,inidade cautelosa con·-
trasta com o amplo movimento .de opinião publ1ca que certos paizel!I 
8empre procuraram attrahir para as questões de ensino . 

.Aissim, na França, em i9-02, com Georg.es Le-ygues, assim· em. 
1923 com Lé-0n ~rard, a proposito da reforma do rui.sino secundario. 

Por isso mesmo que se tratava de ·uma iniciativa da intelligeu• 
ela, vinculada ao futuro e .grandeza da França, ao seu. gaverno a.p• 
prouve abrir um inquerito- naciona.J para interessar todo o paiz, pelei . 
·voz dos profissionaes e das .co.rporações scieiitiücas, na refomna pro-
jecta. · 

'Eirutre nós, "nem o ipresMentt:: do Corvselho Swperior 'do E'l);sino:" · 
:!oi ouvido sobre o decreto de data falsa conforme declaração sua,. 
""·' pre.sença dos membr0s do conselho e de quantos assistiram á sua 
primeira reunião deste anno ! 

O proprio Gove.rno contra a reforma'. ! ~ 1Se o decr.eto 16. 78Z~A 
·wve orJ;ge1n em politica secreta e pessoa l, desenvolvida, a medo, noB'· 
corredores do m1n'isterio. o q/le o tornou, até a sua publicaç-ão, um.. 
verdadeiro segredo de 'Estado, níio é menos. interessante a execuçã.. •. 
<1U€ tem t ido-. 
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O proprio. Governo pelos executores da Reiformã tem combati. 
do ... a refrnrma! 

.Attente-se, por exemplo, para os actos do füstincto Sr, . Roei!& 
Vaz, a .que.m, de boa fé, ningue.m negará superio.r capacidade de es· 
tudo e grande dedicação a o Governo. 

A obra fecunda do Sr. Rocha Vaz - Note-se, de passagem, qU6 
<> Sr. Rocha Vaz rea1lzou, apenas, na reforma, essa cousa estupen\ja, 
oo ·comparave.l, em .graindeza, á tetiralo.gia de Wagner; ~oi nemeado 
Jlt'ofessor oathedraticõ da F aculdade de ·Medicina, director dai Fll· 
<mida de de Me.füci'na, director geral do Departamento Nacional do 
l!lnsino e r·eitor da Univer>sidade do Rio de Janeiro, sem prejuizo dai! 
s uas funcções de <lirector de Hygie'!le Municipal e de cJ.inico incum· 
.bl<lo pelas autoridades publicas de estudar, no organismo dos presCl'I 
~uliticos, os ~ffeitos do estado de sitio. 

Actos infrin!l'entes da novà lei - O illustxe scieritista, na poly· 
\1'd.l1.mcia de suas aptidões para tantos cargos, desrespeitou o art. !' 
paragrapho 3° do decreto •numero 16. 78.2-Á, isto é, da re.forma; que 
assim vem: 

Art. 3°: 
§ 3° "O ca:rgo de dire.ctor· .gera! é incompatwel com o exerc!cto 

de qualquer outra funcção publica federal, estadual ou municipal",. 
Temos assim a mais · alta autoridade do. ensino, no actual Go· 

verno, infringindo conscientemente e escandalosamente dispositivo 
<:Jaro e expresso do decreto . 

Outro mais - Mais ainda. O art. 2<M e o paraigrapho unlco do 
a.rt. 29& do decreto n. 1·6.782-A, dispõem, taxativamente, que serft 
obrigaitori•a a freque.ncia ás aulas. Pois bem. O director da Facut· 
dade de Medtcina - ·a lista de cargos acima referidos indica que se 
trata, sempre, da mesma pessoa, o i1lustre Sr. Rocha Vaz - coIJofia-
va tanto na excellencia da innovação da reforrma; que resolveu pur 
si sõ sobe•ranamente· como interprete a utorizado dos textos legaes, qul 
a frequencia passaria a ser... faculrtativa, em violento contraste com 
os t ermos da J.ei. - ' 

Ta~as escolares e rem~:neração do funccionalismo ~ E stes e oú• 
tros factos .que -citarei opportunamente da tribuna da Camara, depolii 
de criticar o augmento absurdo de taxas escolaires, 1e o Temuli.eração.-
desigual de fi'inccionarios oda mesma categoria, llrorvam .que O prO•t 
prio Governo dá aos artigos do decreto valor muito precario, sujei· 
tando-os, como o e~tá fazoodo, a ,a.Iterações su.ccessivas e radicaes. 

Para isso basta ,fazer-se o confronto entre as duas edições da re· 
forma, a primeira a 7 de Abril e a segunda a 16 ide Abril, onde Ja , 
encontrei tl'inta modificações :na redacção dà lei. 

O valor da reforma - E' quanto basta p,ara mostrrur a ins!ar . 
bilidaide de orientação .que a ditou, B .que implica o sacrificio total do 
•Se.u objectivo, com incalcu)avel damno rpara a cultura e intelligenc!it 
brasiJ.eiras. · 

Por emquanto erá o .que tinha a dizer. (JJ![uito bem.; m'lllito he?11'). 

O Sr. Baptista Lmzardo: - Sr~ Pres.W·ente, comprehendi desde hontem, 
~ no>ilte, p.ela lei1mra dos jornaes, que a m •ão do censor repres·ent21nt·e do Go·ver· 

' no, havia, pesado ·energicamente- sobre as ·publicações que deviam ser dadas 
.. a lume. 

o SR. CSSARIO DE MELLO; - Mã~ habilidosa. 
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O :SR. HENRIQUE DooswoRTH : - E com p·rO'hi'bição, àos jo.rnaes, de decla-
rarem que existe a censura, o que é absurdo •. 

O SR. BAPTISTA LUzARDo: - Pela manhã, outro não ct'oi o meu cuidado se--
não verificar e .que de vespera já havia ferido a minha attenção., isto· é, que 
a censura s e havi-a exercido Fi.goro.samente. E hoje, ao e ntrar nesta casa, pa-
lestrando de passageni com alg uns m embros do,s jornaes desta Capital, fui 
·positivamente inrformado de que hontem, ás 1;1 hora,s da noite, vartos dele-
grudos do Governo visitaram a s redacções, levan'ào· ·taxativamente a ordem de 
impedir a publicidade dos discursos da o.pposição·. Ainda m ais: não só os dis-
cur.sos da opposição. Aindà mais: .não só os dis cursos, senão· tambem entre-
vistas, oomo succedeu, conforme· a Cam·ara ooaba de ter con hecimento pela 
leitura que fez quando. orava o nobre Deputado· pekt Districto Federa l, o Se-
n·hor Henrique Dodsworth . Até jornal houve, Sr . Presidente, que inclusive, 
recebeu determinação e:lGIJressa de não: pubÚcar os nome,s dos d ep·ubàdo's op-
posicionistas que .haviam occup·ado a tribuna da Camara n a •referida se.ssfü> 
de hontem! 

IÜ SR . ADo'LPHo BERGAMINI: ...:..... E a isso o Sr . S eillaldor .A'.nt OIIlio Oair1os, 
leader da Camara, chama de regímen de amp.Ia libe0rdade. 

O SR. BApTISTA LuZAru:io : - Regímen de ampva liberdade, comro lembra o 
illustre representante do· Districtó Federal, o Sr. Adoltyho Bergamini, regi-
men de tranquillidade, r egímen quaSi de paz, como ainda hontem se a c:cen-
tuou neste recinto mas em que se' adoptam meilidas dessa .natureza, medidas 
mais que draconianas, porque não se pôde comprehender a prohibiçãxJ, aos 
jornaes, de publicarem os nomes dos Deputados ou lSen0Jdores que discor.dem 
do pensamento do. Governo, medidas, pois, q .ue outra classificaçãio não podem 
ter s,inã-0 a do mais :ferr em1ho . dos despostimos <la mais oppress oro. das ty-
ranras . Tudo isso; 8'r. Presidemte, quando se fazia chegar a o Senado da Re· 
puj;)lica e á oamara a palavra ·do Sr. Miinistro da Justiça, o nosso nobre ex· 
coÚega, o rSr. Affonso P.enna Junior, - a quem desta mesma trihuna tive OP· 
portunidoade, .. certa feita, de r ender justa homenag.em ao~ seus talento:i e ás 
virtudBs que lhe or:na.:m o crui;-acter. Acreditei se·mpre v erdadeira e sin cera a 
noticia que chegava at é nós, qual a de que , :S. 'Ex ., sendo Ministrü da Jus-
tiça, permitt iria que os discursos pronunciados nesba ec na outra Gasa d o 
Congi·esso visados pela Mesa tivessem aill[Jla .divulgação, como dev.e .sêl-o· na 
imprensa em 'gera l . E 'sta'Vaillos até hoje, eu p~lo roemos, na co:nvicçãp 'abso-
luta de que ta;! fa cto se daria , e houve n10mento, em que, em uma das nossa:;; 
reuniões, desse grupo q ue a impre nsa entendeu d e denominar da "Esquerda'; 
asseverei acreditar piam en t e que o. Sr. Ministro· da Justiça daria fiel cump·ri-
mento á sua palawa . E que juiz.o devo f·azer, deante d o q u e acabo de expôr,. 
á face do que os jornaes testemunha m , isto é, que· iS . Ex. n ã o execut o:u o 
que .em instante passado lhe passou p ela mente ? Veja , por ta nto, V . E x ., S r. 
Prnsidente, vejam os nobr.e·s o.rgã os da Camara , a q u e es't á r eduzida a pala.-
vra •honrada de u m hom em de bem! Como wcre ditar-se n essa palavra, quan-
do os. me~s companheiros e e u ,oonfiavam().s plenam ente fo sse ella uma reali-
dade <l conseguintemente, a publicação dos discursos p roferidos n as. dµas Ca -
sas do CongTesso pelos j ornaes· nunca m a is so.ffresse o condemnavel im pedi-
mento tão justament e cen suravel ? 

O ·SR . ANTONIO CAJu..os: - Não ·estão publicados no D iaffio do Oongressr/! 
iO SR . BApTIS'.rA L uzARDo : - Per d.o.e-me V. Ex. E stou m e referindo ' ã 

publicação pela im,prensa perio.füca, e ifoi s obre esse assumpto que exclusi-
vamente versou a noticia ' c hegad a a o nosso .C()IIl:he.cimento, como ordem parti -
da do Sr. Ministro da J ustiça . 

.O .SR . ANTONIO Cl\RLos : - Li' va rias resumos, n ã o em todos os jornaies. 
E' prnvavel que os jornaes não quizessem ipubHé.a r os d iscm·sos na integra. 
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O SR. BAPTISTA LuzARDO: - :Houve atê jornaes,. iS>r. p ,residel'Lte, - e com 
isso respondo ao apàrte do nol:ire . ·leader da m.aror'.ia, o 1Sr. Antonio Garlos 
- que prepa.raram antectpadamentie uma ediçãn para divulg;i.r o iIJrotesto 
hontem lido desta tribuna pelo meu eminente co.Jlega; -0 rSr. iPlinio Casaid~ .... 

o SR. ANTONTO OARLoS : - V. Ex. tem pro.vas disso? 
O SR. BAPTISTiA LuzARDO: - .. . e affirmo a V. Ex. que ess·es jornaes não 

o fizeram em viTtude de ~rdem proh.ibitiva terminante de publl~-o. 
IÔ SR. ANTONIO. CARLOS: - Foi pena .. Merecia ser publiCià4o. ô ~verno 

não podia t~r interoo·se algum em obstar essa publicação. 
O :SR. BAPTIS'.l'A L uzARDO: - V. Ex., .si leu tambem hoj·e o dtscur.so qu~ 

!Proferiu hontem n este recinto, e que se ac!ha publiC<!,do na Gazeta de Noti-
oias, qeve ter visto •haver sido elle ;podado. Hourv.e momentos em .que V. Ex. 
se sentou em meio de cres0entes aparte?, ·duraV'eds de tres e cin{)() miinutos, 

, apartes taes ique não figuram registrados. 
" ,,, O SR, ANTONIO CARLOS : - Quem •Sabe si teria sido o corpo tachygra]ilhico! 

O -8-R. B-AJ?TISTA LuzARDO: - A oorda ha de rebentar sempre ;pelo !à.do 
mais. fracg. Raramente. os poderosos são• accu;sados! 

o .·SR. ADoLPHo BJ;JRGAMINI; - Não faça o Sr. Senador Antorilo Car.loe 
·essa -injustiça ao' .corpo .tachygr:ap'hico, .que regi-stra com fidelidade e isenção 
rtudo ·que aqui é dito. 

o ISR. ANTONIO !CARLOS: - iSun! .Não quero culpar o COriPO tachyg.raphlco . 
. Oulpem<.>s o tumulto. 

O SR. AooLPHo BERGAMINI: - Mesmo po1"que seria ma5:s nobre russumlr 
cada um a ·responsabilidrade do que faz, em vez •c'Ue atirar essa responsablll· 
dade sobre terceiros. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Houve apartes qu.e foram proferidos eni mo. 
mentos sem tumulto que oentretanto não se aC'ham publicados, quaindo o cer· 
to ê que de~eil"iam ter sido registrados .pela t!Çtehygraphia da Calrn:are. 

O SR. ANTONIO rCARLos: - N~ attrilbuo a falta aos Srs; taclh~graJJlhOS, 

mas ao tumulto, ·que era ,eivide1nte ., 
· O SR. BAPTISTA LuZARDo: - Quero deixar C01Itsi1gnaidrus no meu discurso 

as palruvras que aca1bei de profet:ir, palavras que valem por vehemente pro-
testo contra o gesto do Governo,' especialmente depois de •haver chegàdo M 
nosso ·Conhecimento, como j â, refer~ , .que era intenção· do a.ctual 1Sr. Minis· 
tro ·dá Justiça permlttir a publicidade na imprensa de · todos os actos do 
Congresso. · 

Sr. Presidente, ainda perdura em nosso espi:rito, dinda ·Se não apagou 
de nossa m·emoria aquel!a impressão mruravilhosa, que e:x,Pffl-imi,:ntámos hon· 
te,m·, ao oruvir o trabalho do meu em.hiente coll~ e illu:?ire ·compwrlhelro 
.de bancada, o Sr. Dr. PHnio Casado, que é u:ní.a honra, intellectual do Bra-
ml. ·Realmente, não é commum deparar-se nesta Camara com documentos 
de tão alto e 1ntrinseco valor. E' geral â, opinião de que :no estud ode Pllnlo 
Casaido não se sabe que mais admirar, porq\.i etutlo sobreleva, desde a ele~· 
.eia. da fórma e castidade do vernacuio ;i.té o fundo da doutrina .sã. de moral 
polit1ca e de inequivoca jluri$prudencla. 

O SR. ANTONIO CARLOS: - O importante é a applieação ao caso concreto. 
o · SR. ADoLPHo iBERGAMINI: - Tem toda, e tãio completa ella foi que"'{ . 

. Ex., apezar de seu brilhante tale~to, não conseguiu destruil-a, 
o SR. ANTONIO CARLOS: - .-E, questão de 'ponto de vista. 
O SR. EAPTISTA LuzAooo: -. Não ha nenhum jurisconsulto nesta €allll 

que não fórn1e a mesma opinião, isto é, que não classlifique como uma Óbl'B 
prima, como uma concepção de alto valo,r, da mais alevantada s!gnifücil.ção 
sob o- ponto de vista juridi.co o protesto elabo·ro.do por rS. Ex·., ·o eminenie 
Deputado pelo ·Rio Grrun.de do !Sul. 
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" Os SRS. ADOLPHO BERGAMINI E OUTROS: - ,A:poiado. 
O SR. BAPTrSTA LuZARDo.: - Sr. Presidente, o P·rotesto hontem lido pe- . 

ilante esta Oam:ara e que tambem o ha de ser na outra Casa do Parlamento 
domcinstra, de mcldo evidente, que o acto do GoveJ::no proro,gand0 o estado de 
sitio de 2.2 de Abril a 31 .de Dezem'bro deste anno de 1925, importa em ;viola-
ção do texto constitucional, em abuso, mesmo, ·da tolerancia do Congresso, 
i'ep~esenta, emfirn, um ,gesto de fOII'ça, de tyrannia. 

·"O SR. ANTooNio ICARLos: - Está, clairo na Constituição que' o Presidente, 
na ausencia do Congresso, pôde fazel-o. 'Está escri(pto com todas as· lettrà.s. 

, O SR. BAPTISTA LuZAJR:Do: - O tra;balho a que me 6!rtou ref!lTindo deixoú 
pmvado á saciedade que o Gorverino não .:riodia prorogar o si-tio ;na,s condiç.ões 
em que o fez. 

o SR. AN·roNIO CARLOS: - Por. que? 
O SR. BAP'IIS'rA LUZARDo: - Porque não podia ex::i1"Citair uma fur_cção 

que lhe não competia. -
o SR. AN'IONIO CARLOS: - Mas a Constituição :não diz q'.!6 Pôde? 
O SR. BAF'.1.'IS'I'A ,,u::-ARDO: - Não, senhor, e o protesto a .punta o caminho 

a seguir dizendo que a decretação d.o· sitio é attri.buição · do Corn,gre.sso. 
o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Privativa. 
O SR. ANTONIO CA!RLos: - Pergunto norvament:e: a Constitu~çã0 não dl:r. 

que ·na ausencia do Congresso cabe ao Pioder Executivo essa. faculdàde? 
() SR. BAPTISTA LuzARDo < - O prot·esto lavrad.o ,por mõs abordou esse pon-

'·º• e V. Ex. não C;Ontestou a parte doutrinaria. O ,gesto do Governo,, violan-
do a Constituição, desrespeitrundo a autonomia do ICcmgresso Nacional, só en-
contra precedente no sitio de 1923, decretado POir este m ·esmo Gove:no, mesmo 
porque o na Presic'wicia Herm·es da Fonseca, a que aqui se fez referencia, 
posteriormente, veiu ao Congresso afim dé revis'.tlT-se de formalidades le-
gaes. Para corroborar as minlhas palavras, poderia servir-me da opinião de 
illustres collegas, que ainda hontem afftrm!avam solernniemente o que acabo 
de declarar. 

O 1SR. HENRIQUE DonswoRTH: - V. Ex. quer facto mais expressirvo do 
que ·este do Governo aintedatar U1]1. decreto, como fez 'f;lm r.elação a. reforma 
do ensino? 

O SR. ANToNio CARLOs: - Convém nãio misturar alhos com bugalhos ••. 
O 1SR. HENRIQUE DonswoRTH: - · Decreto .cOlll data falta. 
o SR. ADOLPHO BElRGAMJN1: - Mais um escandalo. 
o SR. ANTONIO CARLOS: - Será mesmo falsa a · data, ou V. ·Ex. está !f3Jl-

seando'!... , 
O SR. HENRIQUE DQnswoRTH: - Não estou; consta, àté, do di~scurso pro-

ferido pelo Sr. João Luiz Alves e em que 1S. •Ex. declarou que deixara em 
estudo, nas mãos do Sr. Presidente da Répub.lica a Teforma dó ensino. 

O SR. RAUL DE FARIA: - Já assignada. Este é, aliãis, o processo de aiss1- . 
gnatura de todos os decretos. 

O SR. HENRIQUE DonswouTH: - Quando discutir a reforma, móst re.Tei 
que é um decreto de dat:a falsa, escandalofllissimo. 

O SR. AnoLPHo BEHGAMINI: '...... Foi assim quanto ã reforma do Processo 
Criminal e do Processo CivH. · 

O SR. ANTONIO C'ARLoS': - Mas o 8r. Presidente da Republica estava au-
torimdo a .fazel-o. 

O SR. ADoLPHo BElRGAMINI: - Não estarva autoriZaJd-o a antedatair. 
O SR. ANTONIO CARLos: - Realmente, ·seria o .cumulo da ingémuida.de o 

Governo fazer isso, para amwnhã o Supremo Tribunál pôr a Lei abaixo. 
O SH. BAFTISTA LUZARDo: - Compre•hendi desde lo,go, ourvirndo a ·leitura do 
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trabalho do meu nobre collega de bancada, que não poderia .ter uma resposta 
á alturá do terreno ·ém que fôra -collocada a questão. 

Compriehendi deante da ligeireza, lancemos mesm.o mão. de uma feliz ex· 
pressão· po[pu!ar, ·da afobáção do i!lustre Zeader da maio-ria, dando rnsposta 
immediata, mal terminara a le·itura do protesto, comprehendi que S. E;x:. nã-0 
ia al:lordair o aissumpto pri-rucapal, mem contesta;r a doutrina, a le.gisfação que 
o documento. encerrava. 

o SR. ANTONIO CARLoS: - Houve falta de tempo. 
·O SR. A.DoLPHo BERGAMINI: - Não houve falia .de tempo; nós haviamos · 

a-n:nunciado a J.eitura do protesto. E' muito d!!fncil argume•ntar. contra a ver· 
dade. 

O 1SR. ANT0N10 CARLos: - Vamos ver. Ainda está aberto o debate. 
O SR. BAPTISTA LuzARno: - Compr.ehendi perí"eitamente isto, e o discur· 

'SO do nobre Zead-er da mai'oria confkmava pouco depois o que· -eu previm, 
o SR. ANTONIO CARLOS: - Então, V. Ex. pare.Ce que nã ouviu ,() meu ' 

discurso .. 
IO SR. BAPTISTA LU21ARDO: - Tive a honra de OU'Vll--o. 
O SR. ANToNr@ CARLcis: - LE' de admirar que diga isto. 
-O SR. BAPTISTA LUZARDÕ-: - S. Ex. não contestou, não abordou a ques• 

tão sob o ponto de v1sta juridico. 
º "SR. ANTONIO CARLOS: - Vae ser a:bordada. 
o 'SR. BAPTISTA LUZARDo: - V. Ex. confessa· que não apol:"dou. 
O SR. ANToNio CARLos: - Os pontos -principaes foram aibordados. 
O SR. BAPTISTA LuzARno: - V. Ex. a;cabou de de.clarar que a. questão vM 

aind.a ser abordada; logo, a!ndã não o foi. . 
;Sr. Presidente, oomo dizia, comprehendi desde log-o que o il!ustr~ lea<ler 

da madoria, dada. a ligeireza, à afobação, com que ve-iu á tribuna, rubordaria 
outro as'sumpto e não procuraria, .por fórma a].gu:µi.a, ferir os pontos capi• 
tae.s do documento lavrado pela \[)ericia teohnica, do notavel Deputaido, o 
Sr . Pllnio Casado·. 

-O SR. ADoLPHo BEJRGA'M-INI: - Pois eu não; suppuz que, deante do ainnun· 
elo prévio de que iamos apresentar um protesto neste sentido, iS. Ex. ti· 
vesse estudado profundamente a ' questão ·sob o ponto- de vista jurld!C-O· 
constitucional. ' •· 

O ;SR. ÓSCAR $oARES : - O documento não fol préviamente .publicado, 
O SR. RAUL DEJ FARIA: - Os argumentos · não eram conhecldos. 
O SR. ADoLPHo BElRGA!MINI: - Era con1hecida a the.se c.onstitucional. 
0 SR. RAUL EID FARIA: - Aliás, O nObFe lf!ade1· abordou ·e respondeu Vanta-

josamente ao p.I1o·testo. 
O SR. LINDoLPH'o CoL-LoR: - Não se ;podia preparar uma .resposta; sõ 

ho-ntem a Camara tomo.u .çonhe.cimento da materia. 
O SR. ADoLPHo BEJRGAMINI: - Sabia-se que era um protesto contra a 

prorogação id.o estado ·de sitio pelo Poder Executivo . Ahi está a. these cons· 
·titucional. · 

O SR. BAPTISTA Luz.ARno.: - Dizià eu, Sr. Presidente, -_que o nobre leaàer 
da. maioria não 'haJv!a respond!dC> â. argumentação do nosso illustre collega, 
o Sr. Plinio !Casado. Realmente, S. Ex. não -o fez. E, -em aparte, acaba de 
dizer .que opportunamente ·virá a-_debate esta parte do protesto, sendo .entlio 
ca.bal a i;esposta. · 

·O ·SR. ANTONIO CARLos: - Alpenas tratei de demQnstra,r a, fa,li)a dll oon· 
!ll!éx:idade entre a doutrina e o ca;So concreto. 

O SR. BAPTISTA l,<UZARDo: - Nem isto o no.bre Zeader fez. S. Ex, nã~ 

mostrou á Camara as razões que assistiam a.o Gove~no, sob o ;ponto de <Vista 
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jurldico-constitucionail, para decretar .o estado de sHAo, do modo Por que 0> 

;tez. s. Ex. apegou-se a cousas de somenos e fez .cavallo .a:e batalha, em 
seu discurso, de uma farça, ·Si·m, .Sr. Presidente, de uma farça que, em m~ 
'tios de dous minutos, hei de disseccar perante ã Oamara e a Nação. 

o SR. NEJLSO'N DEJ SEJNNA: - Farça? ! V. Ex. diz ser uma farça a agg;r-es,, 
são á mão armada a uma p•raça d·e guerra? 

O SR. BAPTISTA LuzA.RDo: .-- O nobre leader da maioria não fez a nEígativa. 
llo protesto aqui lido; e, quanG.o o tivesse feito, a sua argumentação não 
produziria o resultado esperado. 

A Gamara e nós, rep•resentantes da ·mimYria, estamos ainda entre a argu-
mentação trazida por S. -Ex. e um trecho do protesto· lido hontem pelo Sr. 
Plínio Casado. Nós, da minoria, entre uma e outra argumentação, preferimos. 
ficar com a de outra autoridaide desta Camara • •. 

VozEJs: - E' logico·! 
O SR. BAPTll!TA LUZA!tDO: - ... mas que pertence á maiori:;>,! 
Affinmou o n :ustre ieaãer da maioTia que a argun:entação. do .Sr. Plbni0> 

Casado não cond1zia C·om o estaido actual da poliUca brasileira, com o mo·• 
mento que esta:mos atravessando. -

O ·SR. AN1'0NIO CARLOS: - Qu')remos sruber a opi!Ilião. do oradoT sob·re .a 
situação de facto . 

O SR. BAPTISTA LuzARDo.: - ·A situaçiio ~ identica; apenas a v:io·lação ê· 
mais barbara. 

O SR. ANTO'NIO CAR.Los: - E as co.nspirações, e as revoltas? 
O SR. BAPTISTA LuzAnoo.: - lEntre toda essa argunwntação, Sr. Presidente, 

preferimos ficar com a ·que enundamo·s, porque, sI erra;rmos, si estivermos dea-· 
viados da verdade, temos a certeza de estar na companhia de pessoas do· 
mais alto conceito '<rie.sta Casa e no Paiz. O •Ca;so é de hontem, •e pa;ssou-se· 
l!la Presidencia Hermes da Fonseca. O de hoje tem 1por scenario a Presidencia 
Arthur Bernardes. São ident1cos . 

O SR. CEJZRI.a DEJ MELI;o : - Depr'ehendi do que disse V. Ex. que ' o.s 
!'llprese·ntante•s da ma iooria são adeptos da politica pessoal do Sr. Presidente· 
da Republica, quando os da minoria se consideram grandes ·cooperadoTes da. 
nação; preciso, então., accentuar .que, si a s;:idiçãG estár abatida, a de.fesa e a . 
segurança da ordem re.clamam a decretação da lei que impeça a v-0.ita d.e 
sediciosos ao serviço da nação. 

o :SR. ANTONIO CARLO•S: - .Substituiçã-0 ao sitio· . .. 
o SR: BAPTISTA LUZARDO: - Perdõe-me o nobre ooUega do Districto Fe-

deral, mas não puG.e alcançar o seu irac.iocinio.. (Riso). 
O SR. ClElZARio DEJ MiElLLo : - :Re·petirei: repoll'to o caso a mim; sou da. 

JlúliUca pessoal do Presidente da Republica, ao passo que V. EX. será um. 
grande cnopern.dor da Nação; resta, então, ao Congresso . decretar uma lcl 
que impeça a volta ao serviço. da Nação. dos sediciosos, 

O SR. BAP'l'lSTA LuzARDo: - Estou em franoo desa;c.cordo com Q meu nobTe 
collega pelo Districto Federal. S. Ex. é a favor da po!itica pess,oal, e eu, .. 
pe'.o contrari-0, sou pela poliüca das idéas, obedceço aos parti<1os, aos grandes. 
delineamento.s politioos. Não posso acompanhar S. Ex., para servir a pes-
soas e deixar a Nação. Peço lic·ença para proseguir. 

Di·zia., Sr. PresiÇ[gnte, .que preferiapio1s, nós aos da owosição, ainda mes-
mo que errassemos, fica;r com a palavra austera, inconfundivel e livre da· 
qualquer suspeita, do nob.re Presidente desta Casa, o emi!Ilente ST. Arnalfo. 
Azevedo, á argumentação do nobre wader da maiioria. 

O SR. ANTONIO CARLos: - E' bom não proclamaT muito esta auto•Tidada-
para não divergir amanhã della ... 
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o SR. BAPTISTA .LUZARDO: - Não ser<l'InOS nós que o faremos. 
o SR. ANTONIO CARLOS: - N~ a engira.nde ça muito para poder div~rgtr 

-amanhã. 
o SR. {BAp<rrSII'A LuzARiDO: - Havemos .de ficar sempre com a opinião ~o 

".Sr. Arnolfo Azevedo a que nos temos referido. Si alguem mudar não seremllll 
·nós. · 

Permitta-me a . Oama.ra .que eu venibía ainda avivar a memorià dos Srs. 
'Deputadoo, 'lendo um tre0ho daquelle rneme>ravel documento, eserip1o pelo 
notawl Sr. Ar.rnolfo Azevedo, ,que o-ra Hlusilra a Presiden-cia da C!amara. E>iz,ia 

::S. Ex.: 
"Passando ao exame d-o decreto n. 10.8.61, de 25 de Abril de 1914, 

.que proo-o.gou o estado de sitto até 30· de Ou<tubro futuro, nã-0 hesito 
em arrola:l-o entre os actos illegaes e inoonven,ientes que mais d sejam, 
A premenicda da compe<tencia [)ara a d'e-cmtoação do esitado íie sitio, 
cabe, sem rpossivel -contestação, ao Domgresse> Naciona:I, e, nerr, oo 
antecede11tes historie-Os do BrasH, nem a doutri-na do estado de sitio 
naJS Repuhlicas Americanas, suffragam a plausfüilidade de ser dM& 
essa . preeminencla ao Poder Executivo. · Este .exeorce u·ma faculdada 
suppletorla da d·o Congresso, quie é effectiYa e p€rrr.anénte. A.usante 
o Coinlgre.ss-o, rage o Poder Execiuti'Vo; 'l>resentie o Oorngresso, oos~ 'sua 
'acção. 

Si àssim é, eomo incontestavelmente é, poderá admittir-se a !e· 
ga:l1dade d.é um aJCto subsidi-ario cl.11,ios effeitos Se estendam pou um 

' prazo muito ma.il(}r ª'º que o da dura(lão legal do poder efü:ectivo, cujl 
il'aílta, e tão sómente essa falta, é dest:in•atlo a suprp·rir" ? (Docuimento1 
Parlamenta1Jes - Estado ite Svtio - Voto do .sr. Arnolfo iUevedo, 
VO~. 7°, pag. 103-) • 

O .SR. H-0RACI0 MAGALHÃES: · - A jurrisprudencia · P'aJr~amentar fot- .contn 
-·es-ta o.pinião, porq,ue a Camara arpprovou o sitio dec:retado pélo 'iillxecutiY<l'. 

O .SR. BAPTISTA LuzARDo: - O que a Can:ara fez foi dar cunho •)egal a um 
decreto evidentemente in{)Onstitudonal; o que a Camara fez erri l9Ji4, com o 

·parecer do nobre actual Presiqente diestra Casa, foi dar; a fÕrma legal, ·isto é, 
decretar nas duas Casas do C'ongresso o estado de siüo .que estava em vigor 
inconstitucionalmente. Fo·i isto o ·que _fez a · Oamara. 

·E esse erre -commeittido por aquelle ·que, então no Governo hoje é o 
'):!obre lead<3r ·da ·banca:da de Sao Paulo, :foi hom<tem, em 1part-e c<>nfirmatlo ao 
·sr. Pl1nio Casado, quando este reaffirmà.va: a doutrina que a carr:ara corri· 
·gira em 1914. · 

O SR. ANT<>NIO CARLos: - Parece q·ue ha um equiV'OCO: a Cam:arà. vot-0u 
•projecto de lei, ap·pro'vanqo a.ctos do süto, mas não deliberou sobre novo pro· 
je.cto de le1 decretando o sitio .. 

O SR. BAPTI8TA LuzARDo: - A Çama<ra, em 19-14, ·appr-0vou um projeeto 
.estabelecendo o sitio para o iDistricto Federal, pelo período requerido pelo 
Poder Executiivo. Isto foi o que se passou aqui. o' •Clongress·o d-eu fÜl!'ina legal 
'llO sitio em projecto votado nesta e na outra Casa do Pa;rlamento, 

O SR. li-ORACIO rra MAGALHÃES: - I.1ogo a:pprovou o sitio que o Pr~s!denta 
havia. decretado. 

0 •SR. ADOLPHO BERGAMINI: 
oode um pi!'ojecto decretanrló ó 
-;je-cto de · inidativa p.ropria e 
.icutivo. 

- Não am-0fa.do . A Camara tomou a inlcla.tiv1 
sitio. Ha differença entre 'a.prpre>var um pro-
a.ppmy8.ir o sitio diecretado pelo Poqer En 

O isa. HoRAOIO DE 'MAGALHÃlilS: .- Si o Ccxngresso não tivesJSe approvado 
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0 sitio decretado .pelo Poder rEmeC•ll/tiVo·, a oonsequencia seria a re$pOnsabili-
dade do P.residente da Re•publtca. 

O SR. BAPT~STA Luz.ARDO·: - Gomo dizia, ha pouoo, Sr. Presidente, o no· 
bre learZer da maioria não res<pondeu ao· protesto do nobr.e come.ga ' de ban-
caida. íllfas, S. Ex. trouxe, co.mo· vwet de .seu discurso, ·OS factos que se ha-
viam desenrolado na no·ite de sabbado passado. 

Descrev·endo O·s acontecimentos, .S·. ,Ex. frulou do ponto de vista go.ver· 
namental, com dados engéndrados e oeol.hidoS na pohcia, entre elloo aquell" 
em que se di'Zia terem sido detid,os , I11Lque1la -0ccasião, pela auto.ridade po-
licial, dous Deputados Federa6s e mais do.us civis, "qua!ldo se retiravam ou 
fugiam", á calada da noite, na rua A.lice, nas Laranjeiras, arrabalde desta. 

' metropo1e. S . . Ex. te ntou explicàJr á Casa o que se havia passaido e quaes as 
razões que as autoridaGes 'tin:hl!JIIl para deter, .pe1o. espaço de ·dez hoars, os 
dous Deputados enwlvidos no caso, o 1Sr. Azevedo 'Li.ma, e quem actualmente 
occupa a tribuna. · ' · 

Sr. Presidente,, o illustre representante 'ili District& Feder-ai jâ, hontem, 
com a maxima clareza é franqueza, disse o que se havia passado na noite de 
sabbado para domi•ngo ultimos . Nad,a mais tere~ a aiccirescen:tar. Venho tão 
s6mente reafil'irmar á CamaJra que as 1J)aJ.avras proferidas pe'.Jo -nobre Depu-
tad-0, o Sr . Aze.vedo Lima, e.ncerirarr. a expressão exa;cta da verdade . 

.Sabbado, entre as 8 112 e 9 h-0.ras da no·ite, e:nco:ntrava-me no bar ao la,do 
do vestibulo do Hotel dos Est~·angeiros, oom dous ·amigos, quando desse lo.cal 
se approximou o Sr. Deputado Azevedo L irría, o qual, segundo disse, vinha 
da. residencia do .Sr. !Plínio Casado. Momentos 1deipo.i/s, <li.rtgi-ll'Ile á sala da di-
reita d-0 :hotel, p.ensando que nel·la se achasse pes.soa das m.inhas relações, e 
onde deparei com o Sr. Vice-Presoidente da Republica, o mui illustre Sr. Es-
tacio C'<limhra, qmi estava sentado em pa;lestra com algurr.as senho·ras . Cum-
primentei a S. Ex. e .nã,o vendo · quean pro,curava, retorne i ao bar, onde ·COTI• 
tinuava o .Sr. Awviedo Lima. Po.uco wpós appro·ximou-se de nós o Sr. Dr. 
Armenio Jouvin, com quem pales1lrei . · Em seguida, oonversej rapi:damen'te 
com o Sr. 1(Jeirque1ra de Carvail1ho, que, <por perito de m!im passoU:. A ipe-
quena distancia· de nós estavam os 1S.r.s . Dr . .Souz,~, ica.stro e -O· ,s;r. Ro•cuanit, da. 
Embaixada Chilena, .que ·saudou ao S r . Az;evedo L ima. Mais ou m e nos M 
9 112 horas abandonrumos 0 hall do hotel e . .:tescemos para o Lrurgo -do Machado, 
onde, no refu,gi dos bondes, p<rolong>uei <p.or vinte minutos ajpp.roximada11:nernte, 
uma conviersa intin:a co·m o disüncto jornalista H~Hton Bairata, director do 
Jornal do Povo, que ahi eventualm·ente encontrei. No mesmo Jogar se de· 
teve commig.o rapidamente o Sr. Dr. Abelardo · Marinho. Nesse momento, 
alguem que por ahi p·àss·ava, annunciou que a lgo de anormal se verifkava 
nas imrr:ediações do Palacio do Cattete . Jê. en tão, oeonfDlrme esse info~mainte, 
era conhecida a revolta do 3° regimento de infantaria do . Exercito, contra a 
qua; a guard:a do Cattete tomou providencia.s. 

A convite meu, os me us comJParnhei.ros, que er.arr.- nesse momento os s .rs . 
Edmundo •SHva e Dr. Laissance Cunha, os quaes nos vLeram fallar quando 
ai:lda nos achavan1<01s no Lango do Machado, :fomo1s todos, p·ara satisfazer a 
curiosidade, até á P.raia de Bota.fogo, onde verificamos a exactidão da infor-
mação que nos deram. Daihi · seguimos para -0 ·Leme, e percorremos to·da a 
Praia de Ct~pacabana. Quam1o vol'líámos, a ()ktal<1e. já era uma .p;raça de· 
guerra. Por toda:s aquellrus ruas havia sénUneJ.las dó 3° •regimento. Isto ás 
10 112 !horas, segu'l'amente. Viemos em direcção áo Largo do Maichado . Quan-
do deftrontamos ·a ._rua .Do·us de Derembro, ao parar do automovel, um cir.-
cumstante. nos a:visou de que se estava procedendo á <revista dos passage.iros 
de automo~eis . Eu,- habit_uaiimente, ando aTir..ado, Q .Sr. Arevedo Lima do mes· 
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mo modo. Para evitar unioamente 'O vexame de sermos Q'•evistailos' e irmos 
ã polida : .. 

O SR . .HENRIQUE •DQDswoR/r.H: - V. Ex. sabe .que atê os lilld·rões andam 
pa;ss<1-ndo revi,sta, incukamfo~se agentes dJe policia. 

ó SR. BAPTIS.TA LuZARDo: - iU<tn. dos nossos ·companheiros, 0 S·r. Lassance 
Cunha, .suggeriu que poderiamas evitar esse vexame fa;zfillc1o a -volta pelo 
tun:hel do Rio Con:prido, . o qmvl· nos OO!Ilduzida á n1a Barão. de Petropolis, 
visto que o 1Sr. Azevedo Lima e ·e:u/ residimos no lado op•po<:ito· da cidade, ~m 
São Chrtstcwãu. 

Confesso .á Camara a minha mais cmnpJ.eta ignorancia a res·peito desse 
tunnel do Rio Comprido. - Arnreditava tratar-se - pois nunca tinha ido para 
aquelles lado11 - de um tunnel semeljlante ao Ve,!.ho ou ao No;vo, qYe levam 
a Copacabana. .A!ccieitámus o ·col!ls·elho e segudmos . A-0 che.gaTrr:os, porém., ae 
fim da rua Alice, o automovel não poude ir mais adeante, dizendo-nos o 

· 'clw/uffeu.r .que o caminho ·era intransitavel, m ·as .que .pouco failtava para che· 
ga;rmo.s ao referildo tunnel . Desipedimos o automo:v'eJ e seg.uimos pela Fua 
Alice em demanda do tun:nel do RLo 'Co.mprido. Mas -0 r1wsso, .por "assim di~e11 
vaquea:no, não . era comheoedo<r perfeito daqueHa zona e nos conduzi.u por uma 
rua foteiramén:te difife.rente da 1que devia ter ao tunnel. Não nos ·achavamos, 
pois, no .ma~to, inem deUe sahimos, como se tem di-to. Nessa occasiãip, d~ 
repente, surgiu um automovel da policia, oonduztnd.o quatro .soldados, aos 
quaes nós, naquellas horas da ;noite, <Yrimiinosos, assaltaintes de um quartel, si 
quizessemos, não nos entr.egariamos, .porque eram quatl'o "g.urys" ... 

O .SR. ANTONIO C'.ARLos: - Mas.'estavam fulrdad!os; tin1ham grande auto· 
ridade . 

€> SR. 'BAPTrSTA LuzARDo: '- De certo, estavarrn ifard·ados e .respeitamos a 
irua auyortdwde; t anto que, quand-0 nos declararârn ser da Brigaila Policial, 
res[lonàemos: "1Somos de paz". - Não fosse essa quail1daqe, ter1aimos <respondido 
doutra m •aneira. 

- O 'SR. ANTO•NIQ CARLOS: ~ AJliás, é serr.·pr,e melihor res•pornder "em paz", 
mesmo ·estandü em ,guerTa ... 

O .SR. BAPTliSTA LuzA.RDo: - ,Si :Uves:sem-o.s ass·altado o quartel, esta.Tia· 
m<Js em guerra. 

O SR. ANTO·NIO CARIJos: - .M,a;s,' tendo frair.assad•o, estariam e<m ·Pªfl· 
O ISR. BAPTI;STA ·LuzARDo: - O ·cabo com:i:nand•ante faHou-n°'s com ioda a 

CQI"tezia, dando-nos até informações â.cerca do .que se passava nas pro·ximidadee 
do Pa.Jado do cattete . Di•SS•emO•S .que ·pretendíamos ir para o lrµ-go do Rio 
Comprido, e e~l e e·solareceu que aquene caminho ia ter nos . Dou·s Irmãos, 
e não no po111.to que demantlavamos. Mais ainda: não mos revistou (esta é a 
expressão exactissima da v.erdade) .e perguntou s~ deseaavamos seguir, o que 
pod'.er!rum•os razer, mas que, logo adreante, enoontrariamo.s um destacamento de 
tres praças, a cujo c.omrr_andante dev~amo's diz,er que tinhamo:;i livre ttan· 
sito. Fez-mos ver, •outrosim, que o camin'ho era lamaceint~>, e que idamos, por 
isso, ter uma pes·sima ·travessia. Voltámos. 

A mp.for das· n<0ssas ingeinu!dad·es, porêm, f·oi aoceitar es.se alvitre. Mas, 
devido á nossa ·bo·a fé, não tive~os duvida em seguir esses quatro soldados. 
Tomararr" eJ.lies, pouco aueapte, Io·gar no -y;ehi'oulo, e, voltando-Be pçi,ra nõs, 
disseram: "si os senhores .quize·rem d·esce•r, até á -,rua das La<ranjei·rais, aqui 
ainda ha 1o.gar" . (Risos). Es.sa ê a exp,ressão lfidefügna da verdade. 

Acceitámos o •Co:nvite e, n.a ruá dias Laranjeiiras, foi que um commissario 
deu or<fum ao cabo de ·Cnnduzir-nos atê á 1&• d.elegacia, ·o•nd·e de;veria ser aJJ)U· 
rlada a JlJO•ssa ide:ntidad·é . Lá chegando, mlegámos a :n·ossa qljaJi:da:de de D!)pu-
tados ~ede·raes, e o· Sr .. delegado da Polida, não sabenc1o como 11esol'Ver a 
situação, confundiu-se desd\'l a primeira hora . . Foi, assim, a9 telephone ·parl 
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·pe11ir instrucções. ·Nesse morr_ento tiv,emo1s ordem de ,passa;r á sala do Sr. 
delegado. Agora , Sr. Presidentie, é que vamo.s ver o · que houve de interessante. 
Oom a mesma leald!ade, com a mesma sLngeleza cOilil que aicabei de descrever 
á Camara atê aqui o ·iJ.ue se passou, vou re;·atar aos rSrs. Deputados as scenas 
lincriveis deserruro'1ruias ni;t saJ.a do 1Sr. deliegado do 6.0 distri·oto. O Sr. delegado 
não qui·z apurar, de i.nici·o, a nossa identidade de ;rep.re&entantes da Nação, 
como era de ·seu dever; preferiu âir, amtes, ao Cattete, de O·Dide vo.ltou cerça. 
de duas horas, 'Perguntando-nos, entãJo., si Unhamos em nossQ' poder docurr,<'m-
tos •que pro•vassem essa -nossa qualddade . o· Sr. Deputado ~vedo Lima, roo-
pondeu que não os tinha, .mas que na sala estavam dous commisssarios C.e 
policia, de seu conhecimento, e haibiHtados a pro·cede;r á sua identificação . Poi$ 
bem, Sr. Presidente, - esta scena nós pres•ffil.Ciamol-a - o delegado fez pu.s-
sar para a outra sala os commtssarios e oha:rr_oµ á nossa presença outr.os, aos 
qwes o Sr. delegado [pergu.n1to'\1':" os ·se·nihores conheéem as pessO",'S .que aqui 
estão? " EUes responderam:· ·"Não co.n1h>ecemos. " 

O Sr. Aoovede> Lima dtsse, e ntãe>, que os dous commissarios à. que ~ re.'." 
!ferira eram os Srs. fulamo e sicrano, ois quaes podiarrn, com certeza, reeonhe-
cel--0. "Estes i!lão estão aqui", informou. o delegado. Ora, dous minutos antes, 
tmhanr.o•s visto o delegado mand·ar que ess1es dous commissari:os passa:ss~m para 
uma outra sala, afim de 1que 1não vieis.sem á ·.nos.sa presença. Em falta de ou-
tros dooumie.ntos, =ostrei a minha ca!'lieira de 1pas.ses da Cenrt:ral ·e vario·s car-
t~s, d-eclaran<Io o delegach:>: ·"Isso não te m valor algum; não .siglldfica cousa 
alguma". Ficáimos, porr:tanto, impedidos de fazer a p;rova da nossa quaJ.idade 
de representantes da Nação. A'1s 3 ho;ra.<> da manhã - detidos na sala do de-
legado, sem a menor attenção - voltou o delegado cônvidando-nos a i·r a um 
Jogar o-nà.e se.ria a,puraidá. a nQlssa ide-ntidade. 

Saibe V. Ex., Sr. Presidente, qual era esse Jogar? 
O SR. PREs'!DENT!El: - Lembro ao nobre Deputado q111e está finda a ·h'Ora 

destinaida aio expediente. 
O SR . BAPrISTA LuzARD0: - P 0ediria a V. Ex. me concedesse a palavra 

parra prosegudr em uma explicação pessoa;!. 
o .SR. PRESIDENTE: - V. Ex. será atten.dido, 
o 1SR. BAPTISTA, LUZARDO: - Agradeço a V.. Ex. 

O Sr. Baptista Luzardo (p!ara wma ewplioaç{fo pessoal) : - Sr. Presidente, 
estava eu contando que o Delegado de P.oUcia ,nos convidára a ir a detexrni-
na:do logar, afim co que vedficada fosse a no-ssa ·identi!da de. Pi}rguntei-lhe 
quu;, era i'>'lSi'> loga.r, e S. S. n >spondeu - '° Pa1acio do C'.:1. ·: c .?t.~ . Indaguei, 
a:;•C:a., quem ·iria apur:-;r alli a nessa id·entidade. S. S., todo per•t.urbado, he-
sitou, não soube ll'esponder. Accrescentei: "Naturalmiente, ha de ser o Sr. 
General Samta Cruz ou o Sr. Arthur Ber.nardes". 

E como ·eu_.insistis1se, rS. 1S, dec1aroiu: "Nada l1he p.o<sso dizer, SÓ no cat-
tete terá informações e·xactas" . · 

Sr. Presidente, ê precis o declarar que ilnd:a.guei a.inda, a;pezar de jâ. ·se-
rem 3 horas da moorugada, mais por s·e tratar de um caso urgente, si não era 
possivel fazer chegar um a viso a V. E ·x. , como Presidente da Camaira, para, de 
qualquer fórma, pelos m'eio.s que estivessem a seu alcance, fazer ireconhecer 
naqueUa Delegacia .quaes eram o·s De·putad-os. 

Comó o Sr. Delega:do nãb nos propor,cionava - um meio de mainda rmos 
fallar ao Sr. P!l'esdd·ente da Carr:.ara, tomei a deliiberação de ligar o teJeyho•ne 
para o Sr . Presidem.te da Camara, afim de a:v}sal--o do ·que se -pass·ava. Aihi, . 
o Delegado de Policia me dedarou que estavwmo:s incomm·unicá.Vei·s, impos-
sibilitados de faUa;r ao telephone . A scena toda culminou mo ;seguinte facto: 
A's ·3 112 da manhã, entrou pela sa.la da Delegacia um grupo de, . approxiC 
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ma.damente, vünte •homens, po[icfüs, delegado1s, comrr-..tissa;rios, fQ;rça, etc. Vi-
nihaim nes·se grupo um Tenerute do EOOeretto< e quatro \p<raça.s, id:Ua\ dellas sair-

'gentos. Estaivamos os quati'o sentaidios. Apresento·u-se o Delegaido de Policia 
e perguntou' aos quat!'lo soldrud:o•s: "Os 0semh:ores :recQIIJihecem esses indit-vililuoa 
·que ahi estã o·? Foi ess·a a linguagem, 1qu>e naturia,llnernte m1ere·ce u de nós a 
devi.da e immooiata resposta. • · 

"Os sernhoces !'econhe.cen:.. e-ss·e& quatro f.ndividuos, que •ahi estão?" E o 
que vinha capdtaneando, o s•argerito adrede prepa•r11,do, corr" e seu pa1pelzinho 
muito bem estudado,' do que deu p0rovas. 

o SR. ANTONro CARLO•S: - Ahi é wna presumpção de V~ Ex. 
O SR . BAPl'ISTA LuzARDo: - Vou d-iz.er p:or que não é P<re:sumpção: porqu~, 

quamdo pergUIIltámo.s em que condições se tinha desemrolal'LQ a scena, elle se 
ell).baraçou; mas, no moment•o, apena;s relanceou <JS olhos e disse, respondend" â 
pergunta do Delegado: "IReconhecemo•s; são os quatro bwndiàos que .assMta· 
rani agora o quartel do Regimento" . Um delles se voH:ou pa·r'l. o meu ca!Jega 
sr : Az<e.vedó l.iima, q·ue nesse momento ac-abava de ler "A Noite" 'e limp'áva 
os · o<c-ulos, e diss•e: '"Põe os •OcuJos para que eu te reconheça bem" . Ora, em 
face dessa ignomínia, não haveria quem não se ;rev;oJtaS\Sie. E .mais ainda; 
declarou um delles, que, áiS 9 1j4 horas da noite, estav1arn0\s de revólver em 
·ptu;lho, procuram.do 1evam.tar o 3° R-egimento, quando a verdade é que das 
8 1J2 ás 10 hora~ permanecemos no Ho·tel dos ·Estrangeiros; estivemos no 
largo do Machado, podend-0 invo<:ar em fav•or dessa nossa affirma;tiva o tes-
temunho de ·pessoas in•slliSpeitas, sob.rie as · quaes não s.e põde ter a menor du· 
V~. ' 

E . ·era deamte de · tanta degradação, de uma farça dess·a natureza, que 
não com·portà <Jutra limguagem, era nruque!le instante que viamos melllor 
i<!Ual a . eapacidade do Governo., a que estado ae miseria moral foi redu~da 
a'"Nação. 

Pergunto a V . Ex., S:r . Presidente , ique é um 1homerri de bem e de ca· 
ra'Cter: Havem nesta !Casa q.uem possa sup·portar, a sangue frio, uma tal in· 
Jfamia, de se agarrarem. •quaho soldaidos indigiilO$, mandados .pelo Sr. General 
Samta Oruz, e um · delles até nem ,siiquer !!J8!'tencendo ao 3° Regimento., pàra 
que viessem fazer semelhantes declaJrações, 1chrunando-nos de f'tnd~viduos', 
"ibandidos'', . . quando a vevdade é que., á hora e·m que se ti1I1Jha da;do a scena, 
estav·amos, ~eli=ente., no conv·ivio de pessoas dignas, que o poderão attes· 
tar, em q1ualq·uer m,omemto? Sr . Presidente, foi, pois, deante desta farÇà. que 
nãio pudemos manter a nossa linha de com.postura e tivemos que descer ;para 
um terreno um po·uco asper,o, di-zemdo UJmas tantas verdades vehementes, que 
\Precisavam ser ditas naq-Úelle instante .qiuanto ao Govern~ e aios· represen· 
toantes do Governo., que se mancommunavam paii>a uma oomedia detestaivel 
como alquella . · · 

Sir. P.residrnete, este ío facto que deixo aqui na Camara; e, soiJ:> a minjla 
,>f,é d~e Brasileiro, sob a mirnha fé dB Rio .Gmndense, .declaro· que me e.onsiderei 
"indigno de pis·ar nesta Casa, si o Governo tro'uxer uma -testemunha lnso· 
plhismavel de que o que aicabo de relatar não é a ex;pressão exactisslma da 
V'eoo•ade, e assumo o côm0promdsso. 'Perante a Camara, · de não occ)Jpair maJs o meu Jogar, si o que a.caibo de dizer lfôr desmentido, fôr contradictado por 
pessoa f!Ilerecedo·ra de cre~to. Agora, si o Go·verno :nã,o apurar a veracida· 
ide do que allega, a Nação nos julgwrã e a Posteridade ·ha de ver em todo 
seu ·relev•o como se conduz ·10 Governo, o Governo· que vem perturbando o 
paiz com uma politica de odios e de perseguições. 

o ISR. ADOLPHO BEIRGAMINI: - Alpoiadissimo,. • 
. O .SR. JoAQUJíM DE •SAL'LEs: - O Governo põde .ser respon.sa'V'el po>r uma 

sicena de Delegaicia? 



o SR. CAM'ILrJõ PRATEs: - Paissada áis 3 hOTas da ma.nhã! 
o SR. HENRIQUE DovswoRTH: - Mas os Deputados estiveram detidos ihO• 

;ras e ., horas naquel1a Delegacia. 
,,o .SR. ADOLPHO BERGAMINI: - E o Delegado se transportava ao Cattete 

para receber ondens. 
· ' ºSR. BAP.r!STA LuZA!IDO: - O GO'Verno, sim, dizia eu·muitQ bem, porque 

o ,fructo é que, quando o .Auditor de Gue-rra, o 13r. Dr. Augusto d.e Lima 
FiJihP, ás 3 liZ da ma'h:hã, reconheee.u Q Devutado A.zeve.do Lima e soube que 
eu era o Der,mta.d•o Baptista Luzardo, nem confüou ma!.s na palavra dess@ 
memlbro do Podeor Judioiario e ocm,tinu'.ou a n<Js manter presos e incommu-
nicavels. 

O Sn. AN~'ONIO CARLOS: - Havfa uma suspeita de· flagrante, deÍtcto. 
O SR. ADDLPHo BElRGAMINI: - Não rpõde haver suspeita de flagrante. O 

tlagrante delfoto é 1um facto que se caracterisa pela :prisão feita no momento 
do crime •ou após elle, mas sendo o criminoso aéompanhado pelÓ clamor pu-
blico. 

O SR. RAUL Dlil FARIA: - Houve circumstancias que precisavam se.r apU.·· 
radas., 

O SR. ADOLPHo BElRGAMINr: - Si tin>ham de ser apuradas não 'era com a . 
. jJrásão dos Deputa'lios, e s1m em i11J.querito. 

O SR. NEJLSO>N DE >SENNA : - Devo dizer ia.o o:rru'Lor que ico;nrfio na sua pa;-
lam-a, mas as drcumstanci·as todas eram contra S. Ex. No fundo de minha 
consciencia poderia !fazer uma interrogação ao illustre representante d9 Rio 
G!'ande do Sul . 

. S. Ex. sa.b·ia ou na:o do .que s& ia. desenrolar? 
o SR. BAPTISTA LuZARDo: .......:sáJPer umaCôúsà dessas todos sabiam, :p.orque 

as revoluçõe,s no· Rio de Janeiro se an·nrunciam com um mez de antecellen· 
ela. Não ha dia em oque não se diga: "Hoje vae haver um barulho"; ~. 
actualmente, é a propria PoUcia que se enca!'rega disso. 

Desejava . trazer este facto 'ao co•nhecim.ento da Camara e do Paiz, e as-
sim responder ao nobre- Zeader da maio.ria, io qual a~f.irmou que as scenal!I 
desenrolaJdas na noHe de sabbado, com a minha .pessoa e a do S-r. Azevedo 
Lima, são totalmente des'tituidas de verdade. MJas, repito: ,Declar'O que si o 
Govem1:> trouxer a prova da falsida.de .da minha nar.rativa., não mais serei 
De;mtaido. ·' 

O SR. ANTONro CARLOs: - V. Ex. já rfez uma confissão im.por:tante, cuja 
cO'nlfirmação es,pero do seu cruracter ... 

o SR. BAPTISTA LUZARDO: - Deve es•perar. 
O SR. ANTONIO CARLos: - V. Ex. concordou ~ que •realmente i,nd.lcl~ 

decorri8.J!Il do faJCto de V. Ex. estar no 'logar em que se encontrava. Os in-
dicios justi.fi.cam a acção investigadora da Policia. 

o SR. AooLPHO BIERGAMINI: - Não justificam'. 
o SR . . HENRIQUE DODSWORTH: - Não justificam a prisão ho·ras seguldB!I· 

A violencia é evidente . 
O SR. BAl'TISTA J,,uzARDO: - Estivemos detidos. incommunlcavels. o IH>• 

lbre leader quer contestar este facto? 
UM SR. IlNP.UTADO: - \Na J:>elegacia soube-se que VV. EEx. eram !>epu-

tados? 
O SR. BAPTISTA Luz . .\JUJo: - :FTói o ·cartão {!e apresentação. Indaga~ 

lo~ ,\li eramos os Deputados tal e tal. E l'á ficamos, duramte ho·ras. O Sor. 
Azevedo Lima é repreisentante do IDistri.cto Federal, de m.odo que não have-
ria soldado que não o reconhecesse logo . 
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IO SR. A.ooLiHo BERoAMINI: - A ve,rdade é .que s6 foram soltos devld<> Q 
interferencia do S,r . Min;(stro da Justiça. 

O SR. JOAQUIM DE S!A.LLEJS: - Aht est!â: Jogo q ue um membr·o dó Go11:ev· 
no de responswbilidade, ·como o l\P.nistro da Justiça, Houlbe que os :pr,esoe· 
eram Deputados, tomou providencias . 

O SR. ADo'úPHo BERGAMINI: - O Gover:no, propriamente, não· as tomou, 
po.J:'que o Auditor de Guerra levou ao conhecimento do Sr. Presidente d~ 
Re1Inrblica o facto de estaPem detidos dous Deputados .e e lles cont~nuaraini 
presos. 

O SR . JoAQUI·M DEJ SALLEJS; - Por mais intimidade que tlv·esse o Aud!tat 
de Guerra, s .r. Dr. Augusto de Li:rna Filho, não iria despertar o S•r. A1,thur 
Bernardes ás 3 horas da manhã. 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Permitta-me o orado•r que volte ao· aparte, 
O SR. BPT!STA LuzARDo: - !Pois não. 
O SR. ANTONIO CARLOS: - S. Ex. · considerou que 'º facto de se a0nairetn 

•naque lle instante a1.o Jogar em grup.o- era um indicio, o que justificava as 
·providencias. A ess'e indicio •co-nvém accrescentar o.utro: ·S. Ex. e o Sr . 
.A.:revedo Lima .são n.o>tori·~:lmenrte revolucionarios, e si se tinha verificado uma 
revoluçãt> ou tentado assalto a um quartel, as aver1guações da 'P.olioia, paifa 
apurar desde lo·go a r1>sponsa1bilifü'!e 4es6<1s dous Deputdos e •possivelmente o 
flagrante delicto, são perfeitwrnente justilficaveis. 

O SR. áDOLPHo BEJRÓAMINI: -'--O ar.gumento é tudo o que .ha de mais ca-
pcioso . 

O S-a . FRANCISOo SoLA~rn: - •Inqualifi<caveI teria sido o ifaicto da t~stll 
,munha falsa tentada arranjar ipela policia. (Apoi<Zào-s). 

O SR. ANTONIO CARLOS: - O ri.obre Deputado esOO. se imp.ressiona;ndo cGm 
o facto do representante d.o Rio Grande do Sul ter dito que essais pesào8.ll 
forwrn prepara·das [>ara os d€Voimentos .. Omfia,mos na pailavra >de S. !EJOC., 
que é incapaz de menti.r, m as a paixão do momento talveZ não tivesse per· 
mittidõ vêr senãg que os homess · tinhaín sido 1nsinuados, quando, na reall· 
dad.e, não o J10uvesseni sld.o, 

o SR. B.'tl'TISTA LUZARDO: - Oh'! ... . Mas, Sr . '.Presidente, eu, dep·ois de.· 
quillo que presenciei, depois de ter assistido ás sc~as preparaiàas pelo ~ 
verno, hoje não · me admiro de <!ousa a lguma, e acho até q ue haveria aqill 
representantes do Governo, aos quaes não faltaria a coragem de vir dioor que 
eu não fui preso, que não estive detido. 

O .SR. HEJNRIQUEJ DoDSWüRTH : - Aliás, é o que se· diz: que VV. ·Elll!:, 
não ·estiveram presos . .. 

o SR. BAPTISTA LUZARDo: - Mas, Sr. P<residem te, quero chamar 'llara o 
facto a attenção da Camara e do Paiz, afün de que tomem bem nota daquH· 
l:o de que é capaz este Governo. 

() SR, CAMILLo PRATEl!: - V. Ex. faz mal 'em dizer gove•rno. V. Ex. 
é responsavel pelas atrocidades praticadas ,pelqs revuJurcionarios em toda a 
,parte: roubos, assassinatos, fusilament<Js? V. Elx . é responsavel por isso, só 
põrque faz causa com elles? ®' preciso fazer j'ustiça. (A•poiados). 

· O BR . BAPTISTA LuzARDo: - O delegado declarava a .toda hora que ia re-
ceber ordens do Cattete, e mão havia de ser de servente, mas de pessoa 1n, 
fluente do Governo . · 

O SR. NEJLsoN DEJ SEJNNA: - E da parte de V . Ex . não ha uma palavra 
condemnando essa torpeza de, a horas ().a,ladas da noite, assa!tar~se uma, prar· 
ça de gueria para ensangue;ntar a Nação! 
· -O SR. J oAQUIM DEl SALI®s: - O nO:bre Deputado t eve a (loragem de de-

clarar .que era cap•az de assaltar o regimento, · que era capaz de assaitar o 
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Cattete, talvez nãoj r,~spondesse ,Pela vida do S'r. Preside nte da Republica. O 
Sr. Azevedo Lima o aip·õ-iou, e acham extraordi.nar1o . que a Po·Hcia,, no cum-
primento do seu dever, pre:nda qua:h·o ;pessoas evidentemente suspeitas, em 
Jogar tamlbem evidentemente suspeito! 

O SR. ADOLPilo HEJRGAMINI: - Quatro f)ssoas, das quaes duas são Depu-
tados Federaes e não podiam, ser presas. 

O SR. PIRES DO R>õ: - Insulta-se a-qui o S'l". Presidente da Republica, e 
depois ·repara-se que um soldado insulte um Deputado. (Mwito hem). 

O SR . ADO·LPHO BEROAMINI: - A co.mparação é muito boa, de um solda-
do de poli.eia com um Derpu!tado ! . , . 

o ·SR. iCAMILLO PRA.'I'ElS: - Bôa é a democracia de V. ·Ecx:'. 
o SR. Nm .soN DE SENNA ; - Registre-se o ap_arte do s:r . AdoJ.pho Berga-

mini. 
(Trocam-se mwitos aparrtes· e'lhtre os Srs . Nelson de Sengia, AdolphlJ Betr-

gamini e outros Deputad.os. O ·sr . Presiaente reo/,IJJmlJ, att-enção1. ) 
O SR. BAPTISTA LuZARDO :. - Sr . Pres1de;nte, depoi.s dessa saraivada de 

apaTte~. desses due1los orrutorios a que acabam.o~ de assistir, volto a ·retc.mar 
o fio da minha oração, p·rocu.rando destacar de' todos esses apartes, para dar-
lhe a resp'õsta merecida, um qu e foi pronunciado :pelo meu no·bre amigo, re-
prese-ntante de Minas, S'r. joaquim de · Salles., segundo o qual tínhamos a co-
mgem de a-ssaltar o 3° Regimento, de i-nv·adir o Pala.cio do Cattete e, talvez:; 
assass1nar o Presid€1nte da Republica, e ai·nda nos achamos com Q direito de 
reclamar co:ntr·a as vioiencias :praüoadas em um·a delegacia de po.Jicia ! S·r. 
Presidente, aMirmo a V. Ex. ; teríamos essa coragem, sim . iEl aiffirmo ainda 
maJs ·que eu teria honr·a de fazer parte daiquelle gru,po de valentes, que imi-
tararri a scena dos dezioito de Copacabana, ou dos ,33 ·de Lav·alleja, d ignos 
de admiração, pela hravm:a que- os desvairava so•b·•o iim.fluxo da grande idêa 
de salvarem a na cio:nalidac1e. (Protestos) . 

o SR. JOAQUIM DE ISALLES: - Valentes coino esses. existem ás duzlas em 
Sa;nto Ohristo e na IP,rainha, homens que nada temem. O "Sete ·corôas" é 
mais valente que os dezioHo j uiiltos. 

o SR. NIOANOR N~SCIM!ilNTO': - IEm Mtnas ta,mbem ha dessa gente ·va-
lente. (Riso) . 

o 8'R. JOAQUIM •DE S:ALLE:S i - Durante multo tempo o eleitorado do V. 
Ex. foi fundado nesses lY!'a vós. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO: - E o de V .• Ex . no .pessoal dé Man huassó 
e outras zonas, Õnd.e ha, não "1Sete Corôas", mas dfümito· ou vinte e seis . .. 

O Sn. CBAPTISTA LuzARDo : - Esses ·homens de indom.ita coraigem não me-
recem ·que se lhes menos•preze o valor., comprovado na a udacia . que revela-
ram ao enfrentar •Um quartel. Não se.i o que se passou lfL de.ntro, mas pela.-s 
informações que nos induzem a crer que se travou luta e se estabeleceu ver-
dadeh·a fusilari:a, t a nto assim que houve 1leridos e atê mortos, a coragern 
desses homens foi notavel. Entre elles cahiu, com grande bravura, aquelle 
moço destemeriDso que foi o tenente Jansen de Mello, victima propiciatoria 
da· Republica a narr,hisaida do S•r . Arthur Bernardes. 

1() Sn, PrREs DO Rro: - Com murto maio·r gloria, .quasi cahiu o eapltã.o 
Aquino 'Corrêa . Esse bravo tinha a es,pada na mão, e os outrns empunha-
vam revolver para assassinai-o . 

o SR. JOAQUIM DEJ SALLTIJS: - Aquino Corrêa enifre:ntou s6sh1ho os VH1't!l 
malucos as·sa ltaintes. 

O Sr., BAPTIS1'A LU2lA'RDO: - ,&r. iPresidente, essas glorias dos que "'fl.· 

!rentaram os vinte amotinados hão de caJür 'POr certo solbre o capitão Aqui-
no Cot\rêa. 
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O SR. N!ELSON DE ·SENNA: _.....,. E que amat-hema V::. E·x, ;pl'otere . con~m 
quem está a.o serviço da lei e sabe cull11P,rlr o seu dever! 

O 1SR. BAPTISTA LuÚru>o: - V. Ex. ainda · não ou>vju todo o meu il&J• 
samento. 

·p:i.go eu, Sr. Pr.esidente, q:ue hoje hão de caber a'S :glo·rias ao C!IJ!lilM 
A'Q.Ulni'> Corrêa; mas clia virá em que, ipass·ado o tumulto do momento, aiirão 
lonihecido.s os verdade-ir.os heroes. 

O Sn. iPmms Do Rro: - IDo cmmprimento do dev-er? Já os conhecemos. 
O SR. BAPTISTA LUZA:RDO·: - 'Talvez -não 'Venham, a conq·uistàir galões, rna1 

brl·Lharão pll·r seu denodo. O que eu queria d,izer .. em resposta 20 M<1ru 
De~utado, <é que e'.!ls-es homens que atrucaram o quartel tiveram re~olução e 
estavam dispostos, seguramente todos, a _pagar com a vicia o gesto de s11a 
audae!fJ.. 

<-> SR. PrnES oo \RIO: - F1oram dispostoõs, mas .J'ugl·r!14'.Il. Assim conto o 
tenente J'ansen, todos se retiraram, ' 

() SR. BAPT1STA LUZARDD: - Estou a 1maglnar O que 118 11assou T•O quar• 
te11. Os 1que lá est!:veram revelaram-se á. ailtura do momento e conscientes <lh 
<JaiI'go que 01ccupavaim, mas o que não posso admlttir, voltando ao· assumjlto 
prin.ciipal., ~ à arbitra.riedade ·commettida co:ntr,a dous Deputados, ' no re'cinto 
de uma de!egaci·a .PoÜcial, embora acerca dos mesmos não houvesse Ó menor 
vestiogio de c'llllpa, a não seir o que a 'lil\§. fé, o truc, o ardil insipirados na per-
uon:-ulç;:ão· e na vingança podem Jevar o Governo a engendrar. . . 

Era isso o que eu desejava patentear. O · que se passou ·d·uramt dll'l. 
·horas, >eom a pris.ã,o de do-us Deputados, é' um facto· aúe :precisava · v:entllar 
perante a Oamaira !Para haJbi!itnl-a a um juizo sincero soibre as occurrencias. 
Extrata e lla a;s conclill·sões logi.cas e apm·e lealment(2) o que acaJbo de- affir· 
mar com sinceridaide em face dos meus pares. 

J .ulgueni todos ag1ora em que condições havemos de cons1derair os ;i.cto• 
que ema;nem do P.oder Executivo. 

Quando me · descreviam as viol<inclas exercidas contra la1dividuos catra· 
filados du'rante ·cinco ou mai1s mezes nas enxovi'as, qJuando. me davam conta 
d.os espamcam(2)7ltos de éidadãos h11mildes , quando me descreviam as scenaB ' 
ilantescas dos car.ceres wbarrotados, custava a acreditar na ~eraicidade, dll8 
Yiolencias assignaladas. Mas lá vsita do que acalba. de- · se passar, não '.com 
indivíduos quaesquer, com cavalheiros ano•nymo.s, desprotegidos e sem im· 

..munidades, â vista do que oéco•rreu com dous representantes da :Nação, que 
mais oo ·poderá es[periar d.estfi) Govemo? · 

-0 tSR. NICANOR NASCIMENTO: -
ctn, determinou a Uberda<le de V. 
Portanto, o acto não 'é do Go'Verno. 

O Gov erno, Jogo que teve noticia db fa. 
!Ex. V. Ex. sa:be per.feitamepte disso. 

O ISR. CAMILLO PRATES: - Não se pôde responsabilizar o Governo. ~or 
isso, como não res>ponsabiliZ'o V. .Ex. pelas atrocida des praticadas na re:vo· 
lui;ão a, que se drmanou. 

IO SR. NICANõn NASCIMENTO: ~- A responsa!bi'lidad~ é 'J}essoiot. 
() SR . . BAPTISTA LUZARDo: - De quem? ' ' 
'O SR. NICANOR .NASCIMENTO: - V'. Ex . ., que accusa, dirâ de q,uern.' 
O S·R. BAPTISTA L U:ZARDo: - De quem podt>tirl. ser sini\Jo do Governo? 
o SR. NXOANOR NASCIMENTO:.' - Acpena.s digo que :nãÓ ·é ·do (}overno, tam· 

to que o •Sir. Mli.nistro mandou -soltar V. Ex. logo. Si mandou soltar · logo, o 
acto não <é do Governo. · 1 

Ó ·1S0R:_ ~AP,'l'ISTA LUZARDo: - Foi, então, po.r motivo a,e um' actp revolu· 
clonar)o ·que cercearam o dire.ito de iocom1:>v•er-me? 
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·®ra.m estas, S:r. jPreslde1nte, ·as palavras que preCisav:a prorerir ;na ca-
maira, respondendo ao Zeader da maioràa. e exip1ic·ando os faiCtos c0m as mi-
nucias· n~cessarias, v·asil,ndo a minha oração na malar slnceddade, .para que 

OI\! meus fülustres paires ajuizem e concluam do que se passou com dous Deipu-
ta.dos1.flla tw1te de saib'baido para dominge, .Isto é, de 2 para 3 de maio de 
1'92~. 

!Por ·haje, em o que tiJniha a dizer. (ll[fwito bem; wl{!Lto 1>em. J 

O Sr. Francisco Cam,pos ~pwra wma. explicação pessoal) : - Sr. iP'res!i"" 
dente, o illustre orado•r q•ue acaba de me preceder na tribuna, estfan•hou que· 
o, emi1nente lead:er da ma!-oT!a não · houvesse, na sess·ão de hontem, abordado, 
~m II'es,posta ao p.-otesto da mtn-0rÜjl., a questão da decrefação do estado de 

. sitf.o pelo Poder Executivo. 
Não era :possivel que, 1r1a atmosphera carregada de electrlcl fade e dom1-

nacda pelas paixões mais violentas, ·como aconteceu na sessão de hontem, o,. 
honrado leader da maioria pudesse, ·em momento., abordar o maillifesto da 
minoria parla1mentrur em todos os seus "itens" e, por isso, Umit-Ou-se S. Ear· •. 
aos pontus Cá1Jitaes da questão. aos .as[leDtos IJ>Olitic-o e moral que caracteri-
zam, no 'ünstan;te aétual, a situação po.Jitica creada pres.entemente no Brasil 
pelo con1llicto aberto entre o Poder organizado, entrie a autoridade, entrei a 
rêspo.ns·abllidade do Govoono:, entre a legalidade e a ainwchia. (A'2):oiad-Os;· 
m.uito bem. ) · 

O que 0umip.ri'a, po.Ttl!into, ao illustre leooer da ma.ioria no primeiro mo-· 
menrto, era rechassrur as ruffirmações politicas, era recti:j'.lcar nas linhas ·domi-
nan•tes do protesto d'.ormulaJdo pela · mtno•ria 'P'llirlamentar. 

A ·questão constitucional, que sef''Viu de pretexto ao deswbafo da opposi-· 
ção revolu:cionana, não é :mlliis, neste Vllisto e impressionam.te quadro moral 
e rpolitico, do que uma .questi-uncula, que m.eriece apenas uma; attenção i.ruoi-
den te e la:terail. 

1PD'T isso, a!bstrahiu-.se della o digino Zea:d:er da maforia, deixam-d.o ,para 
que, em thõra maiis 10aJ.ma, tivesse calbal resposta a arguição p.-od·uzida pela. 
minoria parlamentar c,ontra a constitucionalidade do sH!o decretaa.o a ·22 de 
aJ;Til pelo Sr. Pre.sidente da 1Re·pub1ica. ' 

.Sr. Presidente, por mais bem urdidos, por rn~is ·eloquentes que sejam 
os at.gumentos adduzidos p·elo orgãQ da. oppo1siçifo parlamentar na I~l!irçã~ 
desse níalnilfesto, 1qiu.e é., s li não m-e engano, o iUu.stre Deiputa.do .pelo Rio 
Grande do Sul, não podem esses ar.g·µmentos prevalecer deante da uma ana-· 
l:rse, siquer summaria, dos· texitois 'constituclonaes referentes ao assumpto, e 
da comparação que s·e f·aça entre a Constitui'ção !brasileira e outras consti-· 
tulções que regem, de modo mais ou menos an:alogo a o della, a culminante 
materia do estado de sitio. · 

1Sir. PrBS!dente, •OO·ncedo 'â min.ofifL parlame>ntar que, nessa ma teria, a 
comp·etencia primacial seja do C-0ngresso Nado.mel,' que ao Congresso ~
ci'onal cailba, em vrdnci1p.i-o., decretar o estado âe s-iüo e que, aipe·nas ·como ex;-· 

.oepção (L regra geral,. d1uran~e o rece~so do Congresso, ao Poder Exec1utivo. 
compita lançar mão de.Ssij. med-ida extrema. Isto 'é a re:p.roducç.ão dos tex--
tos constitucionaes. · , 

A prevaJ,encia da comipetenci·a do Congresso, porém, é urria deducção dos 
interp1retes e :hermeneutas do. texto constit·UcionaL Não pód haver, , entre 
duas com1petenci~s i.guaJmen.te recomhecidas 'pela Cons-titudÇão, uma cotnp~ 
tencla p~·evalente e prima cial e uma co:m[letencia suppletiva e secundaria. A 
do !Poder Executivo é uma 0ompe~en9ia t~«> absofuta como a d~ Congresso, 
eis que, no uso de.na, o PodeT .Executivo se adscreva ·ás condiçõ()s estip11J11-· 

.· 
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·dais ma Constituição para o exei'cicio de ~ma f aculdade. · (Apoiaãos; -ntuito 
·bem.) Desde que o 100.ngresso Nacional não se encontre reunido, ao iPresi-
·dente da RepubUca cabe decretair o estado de sitio. E' o reconhecLmento 
:pleno da sua compete;ncia pela Oonstituição. 

A Constituição, [Joi·€m, ,sr. Bresidente, ao mesmo tempo que estabele· 
ce 1pa;ra os orgãos supremos do poder a sua com.petencia, p-reoojtua, no mes-
mo texto, as limitações a q:ue ella ~ntende subordinar essa compeiiencia. 

Por coTuSe,gutnte, si o sitio decretado pelo Poder Execu.ti'l'o tem limita-
.ções, estais limitações hão de es•tair e:xiprssas•' na Constituição. E ' tanto as· 
rsim entendeu a \Constituição .q·ue, iao. ded'inir o sitio decretado pelo Exeeutivo, 
estabelece qual deva se·r a natureza e em que limite se deve ·conter esse po· 
der no exerci-cio das •Stu!Js d'aculdades discrictonarias. 

Não se encontra, porém,, na Co11stituição a limitação ~arguida pelo ma· 
n.iifesto da mino•ria par lamenta~· . O Presid·ente da R:e:publica, no recesso do 

Poder Legisfativo, póde ·dec:retar o sitio-; por 1quanto temp01 não o diz .a Con· 
stituiÇão, e nem precisava d'azel-o - como demonstrarei. 

Ou o [Pres<i'dénte decreta o sitio para vigorar por um tempo menor do ' 
que o que :falta, pa1·a a reuni·ão do Cong.resso ·e, por consequenc:ia, não &i. 

JJóde e-strubelecer um tlcmd'licto de· criterios entre -o Congresso Nacional e o 
rPtr·esid~te, ·J:\·a, '. apreciação à.a· conveniencia do estado Çle sitio, por<i:ue este 
termina antes da reu.nião <io Parlamento, ou - e é a outra hy,po.these - o 
P.residente da RepuibUca decreta o estado de sitio por um tempo que vae além 
.do d ia preifix·ado para reunião ·do Congresso; e, .neste caso, comei pôde o Exe-
outiV.o •usur·par, como si a llega no m~vp ifesto, a ~uto~·idade dd Congresso Na-
cional, si a p1·01prla Constituição .deternrin,f.ll que ao Congresse caibe s11.spender 

-0 estado .de sitio deéretado pelo Presidente da Repu1bHca. 
o :SR. ANTONIO OARLos: - Avoia<io; é irreS1pondiv,el. (.A:poiadiosLl 
O SR. FRANCISCO CAMPOS: ·- Como poderi•a,, .Sr. PrestdEmte, passar como· 

u-surpitção um acto do Presidente da Republica, que, para continuar a ·Vigo-
.rar., para. con:J;inua1'. a ser executorjp, necessita da acquiescenéia do ~ngr~ 
.so Nacional'? (Muito bem.) ·, 

Portanto, ou o Congresso aciquiesce ao siU.o deoretaido pelo iP:gder J)Jxe· 
·cutivo e, neste oaso, co.bre com a su~ autoddade este. acto dr:! Pre·sidente da 
.Repuiblica, ou, então, .o congr'esso 'entra em confüictó com o Ohefe do Exe-
cutivô quanto ao criterio da cõnveni.encia do estado de siUo - e o suspende. 

Está, pois, :no aribitrio .<io Congresso pe·rmittir que o sitio decretaido pelo 
P.restdeii.te vi:gore durante · o tempo para o qu,al foi decretado. 

O SR. MANOEL VILI;ABOIM: - Neste .assumpto a Constituição não se proo· 
.ta a co•ntr-oversi•as . 

O iÉR. AN'füNIO CAfilios: - E' opiniã.o de grande autoridade. 
o ·S'R. A.DOLPHO BERGAMINI : - l!s1to j:i esté. combaUdo- no· iproitesto . 
O SR. ANTONIO CARIJOs: - AcaJbamos de ouvir a o·pin:ião de grande au· 

i:orida·de ' na ma teria . " 
o SR. ML!:N OEJ, VILuABOIM: - Estou abordando o texto claríssimo da Gon· 

stituição . 
O SR. PLINIO CASADo: - Citei opiniões, em contrario; mais autorizada11. 
O SR. THrnas CARDOSO : - Tãp autorizadas, sim; mais autorizadas, nã9, 

>(Apoiados.) 
O .SR . Pr..rnro CASA!DO: -:_ São os mestres de S. ·Ex., como são os meus . 

-Teem m ais autori4ade, vorq·ue ·S. Eoc. mesmo a elles reco-rre. · 
O SR. MANOEL, VILLABOIM: - O Cong.resso Nacional tem a faculdade de 

, s uspender o esta{lo de sitio decretado pelo Presidente.· .Si i·sto não quer 'dizer 
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que o !Presidente ,póde declairar o estaido de sitio ipara mais tempo· do que o 
~ que falta p'a,ra o Íunccionamento do Congresso ... 

O •SR , A!IJQLPHo BElRCIAMif'I: - Es<ba materia já fo;i es<p.Jana:dta no pro-
testo. 

O SR. F1RANCISao P·EixOTo :· - Está no - pl'Qtesto e estamos contestando. 
o SR. A.DOLPHO BERGAMINr: - Sem ferir o ponto. 
O .SR. MAN·OE-L VrLLABOIM: - illlu agradecerei a lição do •Sr. Pli'nio Casa-

do, Des!ljaret ouvil-a. V. Ex. vae d>emonstra;r a minha ignorancia. 
o SR. PLINIO GASADO: - Não disse tal. Pego a palavra. ·º' SR. FRANCISCO CAMPOS; - E' cla:ro, partanto, Sr. 1Presidcl1te, que 

.. qua:ndo a Constituição estabelece, como uma das f aiculdades . . do Congresso, ia 
de sus.pender o estado de sitio deeretaido pelo iPresidente da Republica, ipso 
facto reconhece ao P residente a autoridade pa;ra decretar um sitio cuja sus-
pensão ella prevê. 

O -SR. CAMILLO PRAms: - Muito bem. >Como sus·pemder Q· que mão existe? 
O SR. AooLPHo B'ERoAMINI: - Para dec•retar o estado de sitio pelo Le-

gislativ·o são necess·airiiLs. as duas Caimaras e pa•ra negar a suspensi'Í,o basta 
uma. 

O .SR. CAMILLo PRATEJS: - E' a mesma .cousa. 
O •SR. fol>OLPHo BERGAMINr:. - Nfu:i é a mesma ·cousa; é cousa difierente. 
O SR. CAMILLO PRATEJS: - Isto ·é apenas ·um detalhe regimental. 
o SR. MANOEL VILLABOIM: - A minoil'ia está dividida; já o Sr. Berga-

mini tmn1Sige, dizendo 1que é mais difficil decretar o s-itio do que· su.spem.-
del-o. 

o SR. A.DoLPHo BERGAMINr : - Não aipoiado; ·est;.u de plemo accôrdo com 
meus col!egas de opposi9~0. 

o Sn. PµrNro CASADO: - Os senhores de maj.oria .gracejam com uma 
questão séria. 

O .SR. FRANCISCO CAMPOS: - O manifesto da ·minoria parlamentar !prevê 
" a objecção e procura refutal-a com o argumento de autoridade sob1'e todas 
• a maior em direito com<stitucional brasil()iro, a de Ruy Banbosa, que diz que 

~sta faculdade, rncon.hec·ida pela Constituição a~ Congresso Nacio1nal, de sus-
pender o sitio decretado pelo Executivo, é a .prÓva justamente de ·que a Oom.-

, stitulção considera como aibus.o lio Presidente da RepubU.ca o aicto de decre-
tar o sitio ppr mais tempo do. que o que falta para reuniã<> do CongreHso . 

. Diz elle aqui: "O 1que fez o art. ' 34, n. 21, da Co;nstituigão, foi . justa-
mente .prevenir . a emergencia de abusos, como o de ag<>ra, e detxar-lhes ex-
pressamente a,ca;utelado o remedia, pondo-o, como um texto· explícito: na8 . 
mãos do Cong1'€1SsÕ Nacional" . ' 

0 SR. MANOEL VILLAB01M: - Ha rnuitos a:r;gumentos irrespondi.veis CQln-
tra esta do.u trina . 

.O SR. FRANCISCO C'AMPos: - Ora, Sr. Presidente, o argum·ento, por inais 
alta que seja a . sua o•ri.g·em, roo é absolutamente de ini,pressionar, 

Poik si a Cornstituição .prevê que o :Presidente da R epublica possa aibu-
sair, decretando o estado de ·sitio por mais tempo do que fa,lta <pa1·a a reum,ião 
do Congresso, que cum.pria á Coinstituição fazer ... 

O .SR. MANOEL VJLLABOIM: - O argrumento do orador v2ie magnifíco. 
O SR . FRANCISOO CAMPOS: - .. . senão es·tabelecer que, pela propria, re~ 

união do C'angrnsso, p·ela s impre.s reunião· do, Poder Legislativo, dei1C'.l.ria de 
existir o estado de sitl" dec: '''°tado pelo P ·residente da I-.<:·pUblka? 

Nãô' ern necessario c,ue a ConstituJ·çã.o d~' ~ '~as~e ao 1h;ucdo cie exigir do 
Cong.i'€sso um acto para e~~irpar um ab11R'l . \Apohiào·s). 

E' .pre<Jiso que o Congresso diseuta e vote <para ·q'tte ' um abuso deixe de 
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prevalecer·. Ou, po,rtanto, a Consti.tu.ição considera comio a·buso do Presl· 
de:nte da Rlepublica a decretação do sitto e o -fulmina immediata e absolutà· 

1 

·mente de i'nexecutoo:iedade pela ·simples Teuniã,-0 do Congl'esso, ou a Constitui· 
ção acceita que o sitio conti·nue a vigorar em·quanto o Congresso se acha rê. 
unido e até que o suspenda autorizando e legitimando, a:ssim, o abuso do Pro· 
sidente da RepU'bUca. . 

O 'SR. ANTONIO ic'.Aiir.os: - Isto é ·que ié logico .. 
O SR. MANOEL VILLABor,M: - InrespondiveJ,! , 
o SR. FRANCISCO CAMPOS: - Is·to é que é Iogico. 
o SR. ANTONIO C'A!UJOS: - Isto é que é 1oglco. 
o SR. FRANCISCO CAMPOS: - Nem é, Sr .. Plresiden.te, de se Mlmittir que os 

const! tu:in tes ... 
o SR. BAPTISTA LUZARDO·: - Os ideolo.g.O,s de 91 ... 
O SR. FRANCISCo CAMPO·S: - . . . f•oss·em apanhadoé de -surpreza .nesta 

cliliada ,que pudesse armar á Constituição o Presidente da Republfoa, porque 
outras Tep:ubHcas, organizadas como a ,nossa e segundo os mesmos principloa, 
já. se haviam encontrado em situaçã;0 semelhante e procurado _ac·autelar·ii 1 

cOIIltra esse acto ·que lhes prurecia um abuso. •. 
Ahi está a Oon.stituiçfüo do ChHe, que, dara e termllllantllroente, exclue do 

Presidente da Republica ... · · 
O SIÍ. PLINio .CA!IAl)(li: - E' o que eu disse no• ifim do mamdfé\sito. 
O 'SR. F'RANCISOo ICAMPos: - ... a faculKlad-e de de·Cretar o siti{) p0r maiB 1 

tempo do que falta para a reunião ·.do Congresso. Mas, que fez a 0ônstltuição 
do Chile? 

o SR. .Pi.iNio CAJsADO: - V. Ex. voo chegar â. mesma ccmdusão a que 
c:hegueL , , 

O SR. FRANc1soo !CAMPO·: li'ez con:o a Constituiçãio brasi'!eim, autol1i· 
za.ndo o Congires•so a suspe!llder esse aibuso? · 

Não, Estabeléoeu que, pelo simp1€s facto da reunião do C<mgr.esso, o aoto 
do Po0der Executi:Vo·, que até então err·a executori·o, passa.i:ia a se:r apenas um 
projecto de Q.ei. 

·o SR. MANOJ!JL VIIJr;AB01M: "- Demais o Congresso p'tide s 'usIJender o estado 
de ;sitio, não iPOr consideral-o um abmso, m·as iPOr terem cessado, 1110 momento, 
as razões que determina,ram sua decretação. 

0·0 1SR. FR.A.N01sco C:A.MPos: - ·sr. Presidente, si• a Constituição brasileira, 
portanto, quiz;ess·e p.re.vêir uma situação anaio.ga ã qUe p<revlu o constituinte 1 

do Chile, •que !aria, senão rtransplantar da Constituição daquelle paiz. para a 
nossa o mesmo dispositivo, ou enxertar· um dispositivo Mentico que não des· 
lfecha;sse nesse ,a;b§urdo ,se:x<quipedal de ser c.onside.raido con:o a:buso um a<:to 
que co•ntinúa a '' ser executorLo, até .que o Congresso, ao seu arb.!trio, o ~ul· 
mimi, suspendendo-o? (ApOliados). Quer dizer, 'º rurgumento attrnge ainda · 
a esta oonsequencia: que 'O que a co.nstitui-ção cons~dera um abuso, isto é, 
a dec.retação do estado de . sitio· peJ.o Pre!ridente da Repub.Jica pQr mais tempo , 
do que o que falta para a reun'.ião do Congresso, d·elx.aria de ser abuso1 aD 
alve,drio e livro arbitrio do Congre·sS-O Nacional: bastava que não {) suspen· 
desse . · · . ~ 

Ao Congres·so :ri(acional cabe, segundo o mani.festo da mino'lia, a, compe-
tencia de sobrepõr-.se â. C'o'!lstituiçãio legitimando 1iiffi acto que, por aquella, 
é considerado como abuso do IJOder:. 

Não na fugir, portanto, desse chl'culo argume111tativo em que se acha apri· 1 

eionado e definitivamente immo'bi:lizado pela criUca serena e de~_!j-pai:x;onada o 
1 ~gumento e.eu.trai que a 'OIJl'POsiçã,o parlam,enta;r encontrou :para fulgiinar um 

estado de sitio que, ao invés de ser p:rejudicial aos · inteires~s nacion,aes, tem 1 

Sido, de ·todos OS actos do ÜQ.Va"IJJ.O, aquelle "J.Ue tem pr.opf.cmd'@ ao paiz uma 
. . 1 
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atmosphera de .a·elativa se·ri;midade e de Te1ativa segurainça, que gar.aintoem ao 
G<J,verno e ao paiz, no meio dos disturbios iml)atrio.ticos, dos assaltos repetidos 
ea ainarchia e da indi~dp!!ina, militar e civil, o ir desdobrando o paiz as suas 
!orçM eccmomicas e o Gave!l'no o seu vrogra~ma de r.econstrucção ecdnomica 
e financeira da Nação. (Apoiados). 

E' este estado de sitio, m·a1sinaito~ peJ.os m·embros da minoria parlamentar, 
que tem garatnido ao p.aiz, si não a substan;cia do regimen, pelo menos essas 
apparnncia de magestaide que a Republica ·itev<e ter, com.sagrando no Go-
verno, não a autoridade do-s bome111s, mas a autoridaide d~ Naçã-0, (apoiados): 
consagrando !lU> Governo, não -0•s pr-0grammas do partido, mas -0s inte!l'esses 
communs, que se não deixam dividir e classificar ·em grup-0s, em facç15€s, em 
partidos, ou em quaesquer arregimentações ep·hemeras e provisorias, que to-
da.a ellas, Sr. Presidente, podem se·r -O·rgãos da Nação., -m<LS quando funccio-
nando defilúro dos limites prescriptos pela vontade naici-cmal, por i•nte~pedio das 
leis, a todas as aictividades [lfücdficas. 

Foi, Sr . Pn~sidente, a propria ·ovposição parlame·ntar a que cer.cou, pro-
curando comba;t·el-o, o poder · puJJlfoo 710 Brasil do maior prestigio a que possa 
aspirar um Go·verno, co.J.loc·and-0- a questão politica nesse terreno em que a 
collocou~ A · opp-0sição parlamentrur ür-0u ·ao. Go·venno os uitimos resquicios de 
partidarismo, porque lhe impôz um programma que não pôde ser programzr:a 
de .partido·, porque não se pôde conter n esse ambtto apertado de interesses mais 
ou menos parciaes ou imdi'Viduaes. 

·O intet'esse filaciona:l, sobretudo, é ·que p·assou a encarnar o Governo, depois 
de iniciada esta crise polit<ica e moral. (A.~iados). 

A opposição padamentar, portainto, .oonferiu· ao Goveron da Republica, 
colloca:ndo·o na posição em que o ·coHocu, esse prestigio, que lhe é h-Oje incon-
testavel, o de não ser o G-O<verno de partidos mais o de ser o G-Overno da Na-
ção. (Ap'oiaãos) . 

•Mas, ·Srs. Presidente, o manifesto da n:.ãnocia parlamentar, tirando-se-lhe 
este nucleo cen.tra1 que era a questão referente á constitucio.nalidade do estado 
de sitio, não contém mais do q11e dec,larações geraes. 

O SR. ANTONio CARLJOs: - Minha impressão ·é a de que esse protesto mão 
teria sido lido, si já não tivesse sido escripto, ante•s do assalto ao 3° regi-
mento. O assalto tirou a o·pportunidade com1pleta do ipr-0-testo. (Riso). 

O SR. FRANCISCO CAMPOS: - Ti.rainte, por:tamto, essa questão da constitu-
cionalidade ou em declarações inOlf,fe nsi.vas, attrfüuindo ruJ-s dere·nEl<Jres da le-
galiC.ade aipe•nas a repetição de palavras a que elJes ºnão ligam a menor impor-
tancia, são os chavões, são os jargons da le,galidaide. Mas estes chavões e 
jargons da legaJ.idaide, apezar de 'batidos, e por Isso mesmo que batidos e reba-
tidos conteem uma significação perrr..anente, a de .que n e lles se encontra a 
eJl!pressão dos int·eresses e dos esntimentos geraes. E.lles não aspiram á origi-
nalidad. M'uit6 ao contrario, aspiram a ser co•mmlllD!s, isto é, a I'eproduzJr o 
que a Nação pe•nsa, o que a commurnidade sente, deante da situação que se 
desenha mo Brasil. (Muito bem). . . 

O SR. CESARio DE M'EL'úo: - Füi o unico ponto' de sertso que enco.ntrei no 
manifesto de Isido·ro o·u de alguem por elle: o de que seria instituída a pena 
marcial, porque se elles sediciosos, tr~avarr_, a desordem, :ree-0<nheciam a ne-
cessidade da ordem. ·,, 

0 SR. FR!ANCISOO CAMPOS; -
()S ·chavões da rebeldia soam ôco, 
'tencia. 

Ao :passo, 1S<r. P~sidente, que os jorgoils e 
não deixam :perceber ao tacto a sua çonsl.s-

Quaes 
O SR. 

são <»s idéaes que enes !l'evestem ou dissimulam? (Apoi-iàos). 
CESARIO DE MFJLLO :. - Idéas !le conSer'V!'LÇito. 
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O SR. FRA.NOISCO CA':MPos: -:---- Qual o pr9.g.raimma .que e.Jles e~primem e 
tradU'zem? - LibeI'dade! 

Mas, Sr. Presid'ente, não fot·rurn ,vs proprio.s revoludonarios que se in· 
cun:-bilram, com sua acção, ·de alienai: de·finitivaim:emte de ·S!:>u p.artido a ~ i· 
berdaide? 

!Sim! 
O .SR. ADou>Ho BlilROAMINI: - iNãio; foi o Governo! 
O SR. ANTONIO . CARLOS: - O Goverr-no? .. ·. Queremos e decitr.acão do 

enigma. 
o SR. FRAN'·ClISCo !CAMPOS : - Sim, •Sr. Pl'eBidente. Em que te~reno coJfo. 

caram el1e'S a questão .politica? No terreno da forç·a. (Muito bem). 
O SR. ADoLPHo BEJRGAMINI: - Porque no ·do dh"Elito se tornava impessivel. 
O SR. IFRANOISCo CAMPOS: - Que liberdade se arirÓgaram eJ.Ies $inão ai· 

berdade de usa.ir di:;;crici·O!Il&riamente da força material pàra submetter. a Na· 
ção a.o seu dominio (muito bem); que liberdade se amxigiaram eHe.s sinão a de 
ljequestrar a líberd·ade naciom.al (ap.ovaão·s), p•ro1curan~o entregar a pousa 
oommum, em nome da Re·publica, a um partido sem respo·nsabfü~ade ... 

o ISR. BAPTISTA LUZARDo: :__Não apo.jado . 
O ISR. FRANCISCO CAMPOS: - ... e incapaz de offerecer á íN!!-Qão ,gairamtias 

moraes? (Muito bem). Em nome da RepubUca, entregai.' a CQlusa coinmum e 
um partido sem responsabi>lidade ... 

O .SR. PrnEs DO -:Rrn: - Sem pr.ogramma. (.Apoiados). 
o SR. ·BAPTISTA LUZARDü: - Não apo-iado. 
O f!R. FRA.NCISCo CAMPOS: - ... sem autoridaide, sem p.rogrammru capaz 

de caudonar suas acções ou de .garantir essas acçõe.s po1r cauções rr.oiraoo suf· 
fidentes? · 

O SR. WElNCESLA'o ESCOBAR: - Enrt:ão a revolta ~illi!tiar consfüue um 
partido? 

O SR. ANTON·Io CAR.os - Diz, muito :bem, o nobre Dep.utaido pelo Rio 
Grande do Sul que · es·se partido não existe. 

O 1SR. PIRES Do Rio: - Ago-ra é que, soib os escombros desses revolu· 
cionarios, um paxtido ·sé desenha. 

O SR. ADOLPHo BERGA:MINI: - ' Já se vê ,que ·a revolução sempre ))roduziu 
alguma cousa. 

. \ 

O ·SR. FRANorsoo CAMPOS: - EStá a hi o que o Go>"erno teve em mira 
evitar com ·a decretação do estadv de sit~o' . Acha o :mamifesto da .opposição 
1PaJrlam€'111:ar que a si tuação l!lão jusrtifücava, pe:Ja sua grav-idade, a decreta· 
ção do estado de sitio.. · 

Como, Sr. ·Presidente, si a ·oppoo.ição parlamentar e revo.Ju'CiOnwia é a 
primeira a 1rec.onhecer que o Governo . .. 

O :Sn. ANTONIO CARLo:;:: - ... mer.ece ser deposto . .. 
D •SR. FRA.Ncrnoo CAMP.os: - ... não di•spõe de f.orça sufffoiente para S! 

manter e que a tendencla de todo .tndivfüuo verd:adei<ramente patriotà deve ser 
a lle ·concorrer para a deposiçã•o do governo? Que se prega, abertamente, no 
Parlamento e :fóra delle, sinão a de•POl\ição do ~overno? 

O SR. BAPTisTA ·LUZARiDO: - Prega-se a incompatfüJidade do P.reilidenl& 
com à. Nação. ' ' 

O !SR. ANTONIO CARLos: - Com a Nação, .niie: com esse partido. (Tro· 
cam-se muito·s. apartes. O Hr. Pr_esiã:ente, ffIZenão soar os tympanos, pede 
attenr,;ão.) 

ff SR. FRA.Ncrsco CAM!POS: ,__ Que é q.ue se pr~ga e se conspira, siníW a 
deposição do Go'V'erno? · 

O SR. ALBElR!co DE MoRAES: - No m.indmo. 
O ·SR. FRANCISCO iCAMPO,s: - Que é que se· dis.puta com aim:as naa mãos, 
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ilnão a autoridade da Re1rnbMca? E o poder a qu.e se acha c:on.fiada a guairda, 
dessa autoridade, como ha de r.eagjr? 
' Que.reria, por acaso, a mino·Iia .pal'lamentar que o Governo reagisse a 

suas investidas a mão armada com âi»ho·rismos politkos (muito bem)' ; ·que-
reria, por aicaso, a mtnorci·a parlamentar qu.e o Governo, na situação de :ne-
oossidade em que se encontra de · se defender, fosse ao enconbo della conL 
balas de estalo? 

O-SR. NICANQR NASCIMEN'.!10: - CercasSe .s. Paulo con:- bomJ)a,S rlc <rhe--
torlca? ! 
·' O SR. PIRES Do Rm: ~E nomeasse Is•ilt'Lo·ro chefe de Polida. 

O SR. B.4.PTISTA LU'ZARiDo: - ·E' o pavor de 1'sidoro . . .. 
O 1SR. ·FRANCISCO 'CAMPo-s: - S<r. Presidente, q'ue sigam os· revolucionarlos' 

esses beHos oonselhos, 'IJ<rocuram.do :rea!izaa-; . . · 
O SR. Pmms ·Do '.R;ro; - A opposição está falseando as palavras do Presi-· 

'dente da Republica. S . Ex. não fallou em pena de m·oirte; apenas allud.iu â 
necessidade da lei .marc-fa.l, quando os rev·oluc!o,narios querem dynamitar o Pa-· 
Jacio do Oattete. (A:.poiados e não apoiaif,9s) .. 

O SR. !FRANCISCO .CAMPOS : - Sr. P'l"esitdentJe, que sJgam os revolucionarios· 
esses belll()s conselhos, mas que .. tambem ajam em conformidade co·tr-" elles e · 
que, ao invés de ,p·egar em amrnas :paxa atacar o Gocverno, · o ataquem com: 
aphorismos politrcos sobre a liberdaile, ou, então, que vão ap.plicair sua re-
ceita, procurando alimentar um e lep!hante·. ·c·om ·:apho·risrr.os sábre p regímen 
alimentair. (Mwito bem; riso). 

Mas, desde que a minoria iparlamem.tar cq1J1Jocou a questão política no ter--
reno da !)Jrça, no teixeno da força, si eila o ·qulzer, é que a questã0 politic~ 
iha de 1ser resolvida (m1tito bem; apof.ados·), porque .não foge . certo da. legiti -
midade de .sua autoridade .. . 

O SR. NABuco Dm Gouvt!JA: - ~poiiado· . 1Ha de S€r assim. 
o SR. FRANCISCO CAMPOS: 1-- . .. de resiponsabilidade quie lhe .corre de ar 

defender, a to d-o o tr·anse ! Não lhe fa;lrta coragem, Sr. Presidente, nem J'he · 
faltam forças. (Muito bem). 

' o 1SR. CAMILLO PRATES: - Nem o sentimento do de'V'€Jl· . (Apbiados). 
o SR. ADOLPHO J3ERGAMINI: - A.penas não sae á rua . 
.o :SR. ANTONIO CARLOS : - Como sahir si ha quem queira m1Mal-.o! 
O SR. CAMILLo PRATEJS: - Não sae á rua por ·causa dos aflsassirn:m._ Es-

tão trai1sfürmando o Rio de .Janeiro em Floresta Negra. 
o SR. FRANCISCO CAMPOS : - Acha-1se, pois, esgotruda, S1·. Pres-ldente, a 

substancia fluida, quasi ethe·rea, , desse maindrfesto revoluclonario.. . · 
o SR. PIRJ;JS DO Rr.o: - I.nsista np adjeotiV'o V. E:x. 
O rSR . J:i'RANCISCO CAMPOS : - . . . que deivia .conter mais subsrt:ancla, ma!.s 

calor, nrais substancia inrt:ellecrnu.a1 e morla, uma -ci!Jara e condsa visão tdos-
inter€sses .nacionaes . .. 

O SR . ANToNm CARLo·s : - E' um aicto de contr!cçãio. 
O rSR . 'li'RANcrsco CAMPos: - ... e, ao ·m:esmo tempo, um progra:gima parar 

realizai-os e def.endel-os. (Muito bem) . .Sru•bstancfa; intellectual, a vtsão clara da 
situação e dos obje_ctivcs que tem em vista, e, 1Sr. PreS'idente, substancia 
mora;!, um amor mais·e·nt'l"amhado á scousa,s da Patria (muito bem) . .• 

O SR. PrnEJs DO Rio: - Uma noção mais elevada da noção de responsa-
blildade. (].füifo bem) . · 

O SR . F'RANOisco ICAMPos: __: .. . uma noção mais elevada aa noção -d e res-
ponsfrbHidade, diz bem o nobre De>P'utado . . . 

o SR. BAPTISTA LUZARDO: - Noção de !I'esponsabfüdade! 1p!z bem V . Ex. 
o SR. A'l)OLPHO BEJRQAMINI: - Tudo isso foi a .çambarcàdo p.ela •lr..aloria ... 
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.O SR. FRANCISOo C,vt.i:,pos: f---'- ••• Qlara .P,raticar e•sse acto que a Nal)al'> e11tá 
J,hes exigindo: bater 111'0 peiito e pe~1teneiaT-se! 

Mas, .sr. PI'esidente, não está nesta dis•posição a oppos1çao 11ev.oluciona-
ria; antes, [relo oont·rario, a pro;ve.ita.-se de todM· as filig.ra:nas, de todas as 1 

.~ombras p·ara deHas d'azer .oorga aJo '.Governo. M.nda lha · pou•co assistimos o 
illustre re,prese.ntante do Rio Grande do .Sul va1er-ae de um incidente pO:lic!al ' 

· ;para .trazer o Gover.n{) a p,1:etor1o, exi.gi:nd.o a s·ua abdi:caçãJO. 
De que se rt:ratmva, 1S;r. Preio:<de:rutl>, :Sinão de 11m 0 c<to po1lióia!,' c9mmium'e~ 

_policial? T.ratava-·s·e de investigações •P1rnduz;idas p ela po1i:ci~ nã@ depC>is d~ 

f.ri'os o·s acontecimentos que ella - Unha em vista, ma s 1no . momento em qu~ 
graves aoontecirr..en.tQs se pa ssavain na Capttal da 1FOOpu'b1ica. 

Tratava-se de a veriguar denunoia certa e ;precisa que tinha a !POiicia de 
que em awtomQivel numero ·tal iam qUJaltro ou oinoo. mdivid'U.01> em uma deter· ' 

.nünaJda direcçãQ. . . (~wmerosos apartes) 
· 0 , SR. FRANGJisco DE C:A.MPos: - ... e .provindo justamente esse automovel do 

theatro .dos a:contecimentos . Que cumipria á policia, 1no exe!r'çj,ciQ d/o mais CO· 
mezinho dever de ;r.epressãio e de prevenç.ãp ·smao a)Verigua,r a denun· 

·CÍa que hav-ia recebido? Foi o q.ue :fez, ,P·rende ndQ quatro .ou ci·nco ·pessóas que 
.se encQntrav,aro justarr..e.nrt:e. no .oa,m-i!nho de um p.onto em que a p.ólicia 'havia 
tido a denuncia, de que seriMn assestadas baterias., no ca'n:linho do' laFgo do 
.Ji!ran.ça. , 

0 SR. iBA.P.TISTA tl:.l)'zARDO: ~ E o Governo, nwquefüi. hora, já tinha noticia 
das baterias? , 

o 1S~. Aooi.iPHO BElRGAMINI; - ~ Oiil<~e estavam ~l)as? 
O SB. FRA.Ncrnco ICAMP.os; - Todos os indicio·s, portanto, iconcorliam para 

·que essas ,pess-oas · .foss·êin suspeitas á· poli.eia. · 
Ainda mais, sahia a poUci-a, pol!' denun.c~ de que as ·pessoas apiiislonadas 

por eHa tinham eXllJctam.ente pa.r:Í;idpado dÓ assa1to ao quartel do 3º regi· 
.mento. 

Cumpria á pO'l:Wia averigufl'I' .. Foi o que fez a poUcia, õcert:endo OI! cav. 
.lheiroo em questâ;o, para ·1p.roceder á sua identificação. 

Logo, !P'Orém, que o Governo teve niotiioia ~ que IS'e tratava de dous Depu· 
trufos e que não •havia flagrante P<Jr crime .i•naif·ia;nçavel, ir.andou põI·os em 
iibe!I"C.ade .. 

Ah'i estão, poa:'tanto, cJa.!'amen te disorimi•na.dos dous a.e tos; um da autoridade 
·PQUcial que deveria agir de autoridade pr.opr.ia, sem esperar ordens do alto, 
·outro acto, dQ Governo, que tomando CQnhecim~m·to dà situação e verificando 
que contra os Depu1Jados em q·uestão nã:o se haVia la.vrado flagrante algum, 
mandou pol-o's em liberC.a.de. 

O SR . .AIDoLJPHo BERGAMINI: - A que ihoras? D€z hO•ra:s depóis. 
O SR. FRA.NCIOO CAMPOS ; ~ A h.ora que o G'OV·erno pouC.e apreciar o 

facto. Antes de tomar conhecimeinto da situação, o Governo l!lão fPOd!a tomar 
-essa i-nkdativa. 1 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: ,- ,/!.. existenieia do 1llagr13JI1te se apul'a em 
,cinco minutos. 

ü SR. ANTONLo CARIJos: - Quem quer fazer tabuI.a raza da Co·!lB'tltuiçáo 
·depondo o Presrdente .da RepubUca, não dieve ;.nviooar imimu•riidadBJS, CApoia@j 

· O SR. ·BAPTISTA .LuzA.RDO: - Chamamos o ,S~. ·Persidente da Rep.ublicà ao 
,cumprimento da, Go-nstituiçifo. 

o SR. FRA.NOISDO CAMPOS; - Eis, 1Sr. P .resi:C.ente, a que se reduz o inci· 
·dente com q1Ue -se procUJrou fazer .c;ar,ga <LO Governo . 

O ,que 'é verdad·e, etnretanto, é que o .Q.o·verno se tem 'mostradoi moderado 
•nas :ine.didas de ;re p;ressãiQ e prevenção !l'eque.ri(las rpela s ·ituação. 
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" " lfas .q.ué queriam. os revdtuédonarJos? Sei ·bem' o qu~ eHes desej<!Jl·ian1·. 
])Jles q•uei':iaan q/Ult) o Go·ver'°'o !ft215SSe o que ifez um oli'ficiaJ de Justiça ·de 
milnha teirra. ·o velho Camai'go· havia ido intimar na i'oça um ind!ividuo. Esse individuo. 
cujos be<11•s ·se achavám ameaçados por essa j.ntimaçã;o; p.ara .reS1IJonder a uma · 
acÇãÔ summaria quail~uei vevoltuu-se contm o 01fficiail d:e 1,J.ustiça e deu-J.he 
severa SU'rra . 

.kntes que aq·11.ellé funDcfo•narl.o de J.us·tiça cihegasse á· dd'ade j á a noücia 
da surra havia sido alJ.i esrpai1haidi'll-. Int-erpelJado [pelo juiz de direito sohre o 
caso, elle respondeu: Que 'havia eu de fazer? Eu tirei na regra; elle bateu 
fora da- regro. . 

, E' que o velho 'Oama~·go ·podia conter-se .nos · !im-ites das ·iregras, -como elle 
à.s,.concebia em sua timideiz, .pm.·.que ·se tratava .da sua pe~i1e. O Govenno, <poirém, 
tem a consclen.cia mais nitida do que o velJho üam1arg-o do que ' devem s·er as 
regrrui de sua acção, e á sua re.sponsabiUd'ade não se acha apenas confiáda a 
)líllle de um i•ndividuo, mas· -0s itnteres.ses superio0res da Nação. (Muito bem; 
muito bem). 

E' necessario, pois, que as regras d·e defesa d:o Governo tenham latitude 
maior do que a regra ohser-Vàda 1P·elo Sr. aamar<go . . (Muito bém; m%ito bem. 
Palmas no recifr(to. O oraàor é vi.vannen.te cump.rilmentaào) . 

O Sr. Azevedo Lima (para iim ea;p1!icação pes1soal) : - Si:. P.resMente, os 
jo~naes matutinos de hoje trazem uma no·ta evMenternente de ,ca-racter 
official , anrrmncriando ·aos .patrio•tas incoirrigivei.s ·que o -Gov-errto está no .pro-
posito de recoml\)en.sar com pingues :p;rop.iJnas os que se rpropuz·erem capturai!' 
todos quantos insistirem ,em .projectos .rev.o~udonarios. Previne a polícia 
nessa nota, Sr. Presidente, que o nome do delator seirá cio.s~mente .guardado 
ao conhecimento do .paiz, de moldo que, sem receto de süft.rer a deshonra ·e a 
in·!amia, emboà·sará o producto da sua mtse-ria. · 

Si riós, .os TeÍ;wesentanrtJes da mtno<ria pair.Jaimentar, ~i!essemos. doenunciar ao 
povo brasileiro que o podei [luhHco ·não hesita- na escoH:m dos pro:cessos mais 
indignos e n~al·s reprovave,is pàra conseguk aJPi:>licar a t heraipeutioa contra a 
enfermidad·e nacional. .. 

O Sll. A.DoLPHo BEJRG'AMINI: - Therapeuttoa do suborn0o, da co•rrupção, 
O SR. AZEVEDO LIMA: -<7 •• 3og-0 -0s patriotas assalarlaidos, os -homens cuj·a 

!P0nna de a;!ugueJ e euja paJ.avra .jnfaiUga'V·el .na defes:a do 1p·o'CJ.eir -co•nstituido 
semprn se ma,nMes-tam nos móme,ntüs mais .aiffiicttvos, ~ogo nos diriam •que 
estavamos jvog·ando •sobre a alta ilr.r•esponsaiN!idade do IGovenno, Go0vêrino· que 
nos arrasta ao abysmo· da füssolução .e do chaos, ao 'l:abêo· ü.a inf•am>ia e da 
ignomin1a. 

Aqui ·estão, .entretanto, o·s jor.naes de ho.je, .$r. Presidente, os- jorrnaes ·cen· 
surados, pois ·qu-e a censura foi ITT:ontem r ·estaibeleci!da ri.gorosamente, pbr or-
dem do Gove[·n-o-, e de!Ies consta que s,e encontra nos oof.res da PoHcia desta 
Capital o di1n1heku com ·que 1se lha de .estip•endi~ a traição e a de1ação. De 
modv que n6s v•emos, Sr. Presoid-e.nte, co·rtsag;r·ado e >0!ff'.i!ci:al1za<fo,, neste noss<J 
angustioso morrie1-vto nacim1al, a .poUtiJca tibe1-.lana, a pratica rdé 'Leo[loldo., de 
Toscana, que, •segundo o dizer de Stnendal, .no·s uiltirrto:s ainno:s do sec·ul-0 XJVIII, 
mantinha integro o .seu .pode.r dictato.ri:a;J á cllilt·a dn s·Ubo.rno, da corrwpção, 
da venalida:de e da peita . ' 

Quando o 1poider pubUoo n ã o t1,err>i·da em dar ao co·nhecim>e;nto da Nação 
essa to•rva mefüda que se:ria 'P'Dr :si sú rsufftci!ente ·Piatra estygmati'21.ar os· ho-
mens que nos des•governam, p1~rece-.m·e que o:s d'em'ais .actos condemnaveilS 'do 
Governo do Sr. Arthur Berna.rdes 111aida são, redu2lem-se a ' nada, desappa-re-
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cem deamte do :culminante a.ttentado de que se ,gaba o Governo. Mas ,para 
.:tor nar mais if.risante e documentada' a prova u ·as pra.Ucas inc-o,Iifes.saiveis ê.e um 
Gov€.Dllo tyira;nmdco e sem· o mais te.nue resqui1ciio. de il:e~pelto â$ appairenciru 
corustituctonaes, . aqui renho em mão1s as cópiais , photogxawh~eas de originaes 
que estão em meu poder e pel3'S quaes se pr01Va 'que, para consun:ma.r a 
mrus hedionda das !Persegaj.ções contra o tiaustre pubUc11sta, que é ~ Sr. Ed· 
rbundo BiJttenco,urt, ar.inou-füe o Governo uma ,nefanda cHadia que ' tiwha: por 
fim co.ntramrestar â evasã;o do jOII'naUsita, ,caip1turand-o-'o ThO'Vamente, quand~, 

de hoa f'é, t.raiIIBitoooo· nas :ruas .desta cidaQe, .. 
V. Ex. sabe, Sr. Presidente ,que 'º va.J-o.I'oso jornalista que é -o ,i·edactor do 

Correio da Manhã, oTgão ,cuda ·iPubliddade, o Gpverno de mà neil:>a il!lex:pli'cavel 
iln!lJIJ.dcm de subiito sustar,. V. E 'x, sabe ,que o Dr. iIDrumund.o· !Bittencomt, ª 'PÕZ 
um:a 1001ga detençãio de mais de oito rr..1ezes, coITT,seguiu 'levar· a effeito a sua 
evasão. da Ilha Rasf!,, para abrigar-,se s-ob a iprotecçã:o da Embaixada Chilena, 

Esc usaido ·é . dizer .que o Sr. Bernardes, 'nunca satds:feito .na perseguição 
aos s·eus tn!imi1gos e desarl'fectos ·pessoaes, se sentiu prod'undamente conti·;iiriado 
com -a fuga ine sperada do grande jornalista. 

Quando o eminente Embaixaidor da Republica a nfüna ap1pia>reoou pe.rante o 
P,resident<e Bernardes pa,ra commU!l1dcar q1u e Jhe não fõra !PO.SSiVel negai; -àsyll! 
na s!êda da Emfbai-xa!da á Jlessoa do eg.r<egio jo;rna liSita ibrasdleiro, o Rresidenl.e 
da R:epuiblkai juigou-se nó di.rei•to Ide articu lar taes commentar!ios acerca do 
proceddrr..ento deste chefe de missão, que 'º musiir.e e,mbaixador chHell<:l se vira 
na impe,i·iosa 001r1tingerlcia de solicita.r da c ha.ncell'a ria d!e .seu vaiz immedia.ta 
·!I"emJOção ipara outro, .posto. E como. era p:rectso, ·como er'a ide: todo· o ponto 
necessarro recapturar o jo·rnaUsta ipugnaz, uma vez que o embaixado·r do 
ChHe n ã:o se ,tlispuzera a enitregail-o ás aut orleade,s polida~ d-o pa:iz, o ST. Ai· 
1th,ur Berna;rdes de terminou ao Ohefe de P6licia ,que urfüsse contra o S:rr. Ed· 
m'llndo Bittenoourt o mais revoIT,tan.te, o mais indigno, o m,ais odioso dos at· 
terutados. 

Aqui está, err" meu poder, a .pro,va photograph&ca e irre.cus-aveJ de uma 
carta escrü,pta e finnada ipel-o l\far,e1chal Manoel <Loipes Garneiiro da. Fo>Iitoura, 
Equivale a um salvo conduoto, e detla se - infere que o j-ornalista brasMro, 
desde a data ide 17 de ;Março, quand-0 já se, acl:iava sob o asylo da Erri'bai,xatla 
da .Re!P'lilblica .cJi.nena, não ,eNL mais >0ou1!sh'lerado uni P'r isi-one1ro poilfcial. 

Ce,rto, Sr . ,Presidente,. só a caJinaua, a inepcia da rpo'licia carioca poderia 
expefür um idocwi:iien.to ·desta oi•d,em., conis·deranido ,oomó so•lto um individuo 
q'ue se tinha effectivaanerute Jib~o 1por seus ·I>roip,rios _r \'1'cu;r.sos. Parecerá a 
qualq·UJer ,de nós que isso não stgnif.ica Se'Ilão uma imb·ecHid·ade de'snecessa.ria, 
po['lq'l~e .soJrt:o effectiiv<lfillerutB já estava o 'Sr. E idmundb Bittenooupt, o qual, 
desvencitha ndo:íse .da t:arrafa da po:Jic.ia, 1se a:brigara sob o tecto generoso e 
iiwspitalei,l'o da Embaixada Chilena. 'Mais, o que s:e rp,rietendia era iHaquear a 
boa fé do Sr. -Edmundo Bittenoourt, _pa l'a que ene, acredl,tando.' .na palavm 
off-icia;l, se expu~esse .á s!lJIJ.ha e á aggressão dos bele.gühis. V. ·Ex. vae ouvir 
a leitura do docuaDJento, . . porque :faço questão de que eJl<e figure no.s Annae1 
é!:o Congress'o. (Lê): 

"!Secre taria 1da Policia do Dlstricto Federa l, 17 de Março de 1925, 
Dec!al'o, ,;pela presente, que, de o;rdem do, GCJiVerno, foi to11nada de M· 
nhum ef!feito a o,ro.em de ~risão existente cont:ra o Dr. Edmvnde> Bit-
tencourt, ·que t~m assim liV'l.·e trans,i<to. - O Ched'e d e PoHcia, Mare-
chal Mamoel Lopes Carneiro da, Fon'toura". 

Trata-se· de um salv,o,-cond:ucto, <revlstido {te todas as formaJidades, com 
um· retrato f,roI1itiÍ éLo err:.ine.p.te ·e 1contbativo jmnal!ista, com ·carimbos oflfi· 
ciaies, passa'<lo em papel timbrad-o. 
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Devo dizer, Sr. Presidente, q ue a susp.icaoia ·do Sr. :IDdmundo Bittenilourt, 
muito l!latural i!1a pessoa de quem está famtamlerute co:nh~or Idas manobras 
mafdhi(weHca.s e insi'<iiosa.s do poder, o aconselrhara a q·ue se não. dirigisse só e 
dooaoompanihado até â Chefatura ~fo Polida, po.rque Jhe 1Pal;pitava a dl.lvd'da ~ 
que no c""1ninho seria a;panhado pelos 1giaJ.far.ros pé>ltciaes. \Si ~lle ·se 1salv;ou 
e conseguiu vol tar á séde da embaixada foi porque se obstinou em del!a .não 
sahir senão na companhia do secretario da mesma. Uma vez, p·orém, de 
l)Osse desse s111lvo·-coaiducto, que, com.o V. Ex. viu, Sr. 'P.residente, é re-. 
vestido de todas as forroailddades · ()lfftcill!eS, juJg,ou-se o meu emi!niente aanigo 
~ illu,stire publidsta, haibilitaélo a mandar a&quirir nos ~scri'ptorios · de qua!·quer 
un:a das coillu>anhias tr~saUa111ticas de n avios a paissagem necessria paira 
se transportair dessa i'Il!f'eliz tecra ao estra,ngetro, onde pwdesse ver-.se livre 

, das persegutções teJJ:az.es e do •vinidicativo od-io do sr. Pres·i!dente d'a Reyu-
~~ ' 

Eis si!não quaJr)'d-0, Sr. Presidente, pouoos dias após, o~to dias depnis <!a 
e:x;pOOdção do sa-Lvo-co1nducto, o cllefo da gere'!lcia da The Royal M'ail .steam 
Packet Company, 'Uma das mais. importantes ·companhias de navegação que 
~em ~.s ·portos . birasi!eirüs, fazia chegar á.s mãos l]o Sr. Edmlllndo Büten-
L'Ourt a segu~nte carta, cujos term.os passa a ler: ,. 

"Illmo . .Sr . . <Dr. Edmllil'l!do iBit<tencourt ®mbaixada do Chile 
- Presente - Amigo e senhor ...,.- Em r0Sfp'Osta á carta C.e V. Ex . ., 
com daita de hointem, cu:rrupre-nos co.mm=licar que em vista de: um 
officio .recebildo do Sr. iinBpecto.r da PoliJcia !Ma:riUma, d a tado de 23 do 
colli'ente, into~ando-no1s que estamos prohibido.s de vende•r passagem 
no.s no.ssos navios a · V. Ex., sent:i!mo-nos compelli'do.s a 'llão poder 
fornrecer -Jhe o respeotivo b'U:hete de passagem, sendo que a importancia 
de 1 ~ 000$000' paga por V. Ex., como s'ignal, :ficará ·em .no·.sso escrirptorio 
á sua <'!~~pos.jçã.O', •contra re·cibo em dupàicata . Sem mais, etc . 

Ah'i ·est·á V. Ex., •Sr. ~esidente, con1heeendo, summariannente, ·a quanto 
se reduzem a ma~nim1dade, o •espkito de dem·encia, de just·iça, e o equiUbrio 
moral, que ainda seria possi'V"el a alguma alma i_ngenua imagLnwr que res· 
tasse no co!!'ação e no espi.rito do .Sr . .Ar.t:hm: Bernardés. 

Qual é a co'!lclusão lügica a que ,po<lemos •chegar, após a leitura de.sses 
dous do{)um,enws, smo que o salvo-conducto fôra exipedido com o· objectivo. 
unlco .de armar a cUada ao Sr . Edmundo iBitténcourt, afwstando-o do direito 
de extra-territorialidade de .q ue e lJe presentemen,te gosa no inrterio·r da embai-
xada chileina? ,S;i o GO'V·erno se quer vêr U'vre do1 mustre jor.nalista, abra-lhe o 
caminho para o estrangeiro, .perrr..·i tta-Ihe que se safe dos hürrores dessa IllOSSa 
época de infernal e machiaveüca po.Jitica. Enrtregue-.o á sua familia e deixs 
que eJle rv'á gosar, attenitas as suas condições e~eciaes de abastança, fónrn do 
territorio da Patria, a relativa feUcddade que os de.smandos, as tropelias e os 
amemedos da caricaita tyran,niia estão iml]Yondo aos hrasileir-0s ·que a ;fortuna 
nfüo fmvoreceu. 

:Mas denegar o salvo -conducto, ou inutilizal-o avós a expedição, só porque 
o Sr. Edmrmdo Bi1Jtencourt 'll.ão quiz capitulaT dea!!lte da dtntimaçã0 para que 
renunciasse a reg;ressrur á Patrira emq uan1-0 'S . fEx. g.o;vernair; trancar o ca-
minho do estrangeiro ao pub1icista que •Se •não quiz deshonrar, travamdo da 
pen na para assignar o termo de rendição, é 1Sr. Presidente, r ·evelar os mais 
nitid o~ instinctos de perseguição e de maldade, of.ferceendo ao paiz -o degra-
dante attestado de 'Um Presidente da >Re·pubJica que não · esquece, mesmo in-
vestido da suprema .m agist.ratu.ra naci-Oinal, os ofüo,s e os l'esentimem.to•s an-
tigas, que •promettexa abafar, uma vez transformadb em :presic1ente O· can-
~. ~ 
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·sobr:e a ;eo,nsdencia, malsinada pela Nação ám.tefra,' desse homem "<!e Es· 
tado, po[" cujo equilfürio rr.O'ral não n-0s é possivel resp.onder, ha de p-aesaa- o 
z-emorso ·de .haver tl'lJICidado todas as a sp,iraÇÕes Tla.i:Jionaes, paFa V6JCaf O 

paJz, P..umilhar- as nossas tradições e deslionrar a Reipu:blica. 
O Congresso iNacio1nal, ao qual ·irei eXIJlôr, .em !b["eve, a >Situação especial 

do Oorrevo da Mam,liJã, cuja p1'0cp1ri,edaxie o Presiedinte ua Reptrblica !insolita. 
mei!lJte ,oO<ilf·iscou, ficá, desde já, conhecend-o o recesso da alma desse Presi· 
4.ente .que se soccorre de subtei'1'.ugios e .es1lratage{lla.s para ipnatiica das suaii 
vinganças p.:iscsoaes·, para exercicio dos odiais anteriures ao mandaito que des· 
enipenha. 'Fdcará, tan1bem, sabendo que o iSr. Ar.thwr Bernarde.s, sabre exercer 
esses ac·tos de .desvairado desmando, rega:la-.se ~ünda, setlte -vÔli;ipia int1ma 
e indi!Ss-imuláJvel ao aspe,cto do 1sangu,e .do:s nossos paita:--ictos a borbotar, paro 
conservação do seu [poder IP·essoal e iUirr .. ttaxl.to. 

Ainilll, ihon1bem,, desta mesma tri'bU1na, o· ,S>enador4'e;-p.UltaJdo !e~t' dl\ 
maioria e:x;Mbiu, todo ensamguentad-o, um documento que a poJ,i.cfa deparou 
no rbo'lso da farda do bravo tenente Jansen -de Mello. 

Parecia q_ue o loodier do Ga.ver1no, corn s1las narinas dilatadaJS, suas PU' 
piUas a brilhare.m· humidas de goso, sentia uma satisfação. insoi>ita;vel w 
dheiro ll.0Jque1le . rsa'IJJgue ·ooagul·ado. A1S galerias da ICamara perceberam o 
firenesi de regala., o orgasmo i:ndis.fa;rçave!. do Sr. A·n'1:oni-o Cal'los, que agirtava 
o íarr·apo de papel, molhado no sangue, ·ainda mal enxuto, de um s0ldado t1·a· 
·irueiró. 

A!qucl'1e triste ~ mai.lsin~do· epi:sodio d·e hontem, quando o .8'r. Antonio 
(iaJr.los .br-a;ndi'a o il'eta;lho tinto de sangue, estava a dmiliear aos nossa.s 'Ca!llra· 
déíl, aos •ornngreissistas aJttoniltos, que este Gave.r-no, iro.plantando a. regimen 
do ter,nor, p·ara a 1P·retensa salvação da Repwbl-ica, ooa. quer ver apenas li· 
geiras manclhas de sangue, mas ainda aspira ·a vel -o rjonar em abundancia, 
copiosaimenrte, qurundo a Constituição decretar, P,oir determi-nação imperia& 
sua, que se fuzHem e se degolem os ipatri'o.ta,s ·bJ'asil~iros. 

Não t ardará o mmr..enrto em .que 'Í•!'-!l-ma;s inoluix n1a. texito -da Constituição 
que vae ser em ·b;reve reformaua... · 

O SR. ADoiiPHo BERGAMINI: - DeJ;>aixo de ·estado de .sitio. 
O SR. AzEvEIDo LIMA: - ••• !debaixo de estado de si.tio e no rrIH:lio de -Ullla 

época cala m i·oosa e sini-s.tra; não ta1'dará .o ~wnento em que iremos nos a·iscar 
· no rnumevo das mações civilizadas e cultas, corntemvilanao, no seio do texto 

constitucio-rral, a mais ultrajante das rr:edidais p'enaes, QU6 s·e .não encontra no 
ventre de nenhum pacto de vaiz culto, como destinada a punir .'OrS crimes de 
opin'iãio. 

Mas, o Sr. Bernardes exige este no·vo sacrificio aos -cong·r.essis trns da sua 
intimidade, e a Nação brasilei.ra ha de ver consignada, para opprobio da sua 
cultura, para vergonha da sua Oa.nstirtuiçlfo, pa1·a lud~b;rLo de seu seculo de 
il;ldependencia e emanci!Paçã_iü p.olitica., est·a ulti·ma e de!1i'adeil·~ •prova;, de 

- que o homem que, pelos azar.e,;; da f.ol'ltlma, po;r um vasse de magrca, passou 
até a cathedira de Pres·~d·en.te, vwrTeu de seu sentime-ruba. mo·ral os ultimas 
vestigi-os •d0 re:speirto ·â Nação ibr3Jsilei.ra e de oo-nsi:deràção pan·a com seus 
co:ç.ddarà.ãos. 

1Se rtal fizer e tal se dér, eff·eotivamente .__ maldita seja a má fortuna. ;que, 
ha ·dez mezes, v·em fazendo que fracassem, ite rativamente, todoo o.s movi-
mentais nÍ'\rolucio1I\ar;1os que ;pa~pitam ;no co·ração dos brasileiro,s·; n:.alditi1 seja 
l'.\ desg-raç.a;da so;r-te que não nO•S '.[lermitte sa!varmo·-ãl'OS• das gaJ!"ra:s dos deli· 
a'lmad.as que vão a baifando as ;r·e~vim.d1irooçõles do irn•Vio, su-Uoca;rud-0-lhe;; os 
impeto·s reacoio•narfos, füicp.hyxiando o se'IJJümento libe·rtario 1por ·obra da dl· 
lacção e do suborno, da comp,ra e da corrupção·. 
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Nã.o pense, porém, o Sr. Airthur Berna,rães que assim sempre sell'·á, por-
que nos tenham abando:va.do a protecção ·e a mise.ricordia divinas, entregan-
do-nos de mãos atadas ao jug·o d·o tyran,no .que ha de nos vergastar o d'orso, 
como está a vergastar .o dos miseros prisjonei•r.o·s que vão [lwrar nas l.obrega.s 
basfühas da cidade . · 

.Será poss ível ac.r!i)<lita r-se, .ou q.u0 deserte de nós itotalment·e o bri-0, a. 
ponto de desis tirmos de qualquer reacção, 'Ou·:.que a sabe(Loria. da Providencia 
nos queira fazer beber aM ás ·fezes esse caHce de amarguras que nos propina 
o Sr. Artlmr Bern&!'des? 

Não! Não pe!nse e.Jle que nós bra:sHeir.os hajaimo,s r enundado ao direito .~ 

ao dever de sácudir o seu drnperio trucu:J.ento. 
Quando a patr1a nãJO 1puder, .pO!r' .meios materiaes, ·ou q uando o<> nossos 

desgraçados .patrícios não conseguirem, a vo&er de· resistencia '.[Jihysfoa, des-
ailoJar do Ca;ttete o Presidente da R!>J>Ub.Uca que desa'binad~mente · o occupa., 
nõs, os poucos nl!embJ:os da rr..inoria _ ·P0,irlamentar brasNelra, kemos até ao 
tím; cusrt.e o que custar, por mai'O<res que sejaim os saCll'ificios que se nos im-
ponham, por mais dispendiosos que sejam os gastos do Tiheoouro . . para !l. 
compra das ·consoien,cias; nõs da oipposição continuaremos lmipassiveis e tir-
m1>s a:té o fim .(1huito bem), para marcar com o ferro em ·bra.za os cidadãos 
que se deixaram escravisar . · · 

.Sruberá o mundo cµ.!to .. e civiUzado que, qua n do tudo nauj'~·agair e desap-
parecer no meio da voragem da nossa disso.iução poHtica; álguns i:iu'bs tsürám 
para ràllar em nome da Pà.tria angustiada, para · exp11i0rÍ1ii'. o d011·.radeiro civis-
mo JJaciDna:l. (Minto .bem; mi{ito ·bem).; 

SESSAO DE 7 DE MAIO 

O Sr. Plinio Casado: - Sr. P ·restdeTI,te, a , minha presença ,nesta tribuna 
é motivada por um simpoles equivoc\>, po·r um ligeiro qui-prÓ-qiw, que surgiu 
ontre mim e o iUustre re)}resentamte d e S. Paulo, Sr. Mainoel .yil.Jaboim, 
quando fal!ava, hontem, o nobre Dep.uta<lo ,por MLnas Gel'.·3!0S, 

Ha, no discurso publicado no Di.ario Offioial, este ap;M'.te d<> !J}Oibre Depu-
tado po1· S . Paulo : "Eu ag,radecerei a lição d.o 18'r. · Plinio Casado. Deseja . 
rei ouvil-a . ·v .' Ex . vae demonstt'.ar a minha ignora:ncia". · 

o SR. MANOEL VILLABOIM~ - Tenh()·COnsciencia della. 
O SR. PLINio CASADO: - Isso é modesüa exaggerada de V_. ·Ex. ou dJzer 

justaimente o comtra:iro. Eu, absolutamente ... 
O SR. MANOEL VILLABOIM: - E'. por isso rr"e~mo que eu . queria ouvir a 

lição de V. Jilx. · . 
O Sn. PLINio CASADO: - . -. . .não podia ,provar a ig.noTancia ·do S:r . Depu-

tado Manoel ymai:Joim. Ao contrario, S . Ex. foi meu mestre e ai•hda ho1e 
·pode dar-me lições . · . · 

o SR. MANOEL VILLABOIM: - Não apoiado . . 
O SR. Prnmo CASADO: - Além disso, é grande a admi["ação que tenho po'r 

S. Ex . ... 
O SR. PIRElS Do Rro: - Aliá:s, muito m erecida. 
O SR. PLINIO CASADO: - ... cO'Ilsidero S . Ex. um dqs •h omens mais no-

taveis desta 1Camara . .. 
o SR. MANOEJ, VILLABO'l:M: - Extrema bonda:<ie de V . 'Ex . 
O SR. PLrnro CASADO·: '--- . .. S. Ex . oste·nta uma linha es·c.u.Jptural de 

uentleman da mais pe.rfe.i,ta qua1idad.é (Miiito ·bem). ' 
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.,!\lêm disso,. ·ha entre nqs relacões de amisade rtão' intima, ;relações de fa· 
mH!a, que ambos devemos hon;rar e que sempre temos sabido ma.nter, apezar 
de viver .S. ·Ex. em S. Paq.lo e eu n-0 Rio Grande... · 
· - o SR. MANol!lL Vn.LAàorM: - iE <rue pre:uo no mais altó grfuo,_ 

0 SR. PLINIO CASADO: - .' .. pa1·a mim seria uma d-O<r profundai, si justa• 
mente. viesse ter nesta · camara uma · divergencia, uma quebra de rellV,Jõe.l 
com um dos homens que mais ·aprecio nesta Casa e que é um dos meus maiores 
ami:gos. 

o SR. MAN01'l!, VILLABOIM: ,..... Mui<to obrigado a V . Ex . . Não c<>nsiderel, 
a~olUJtaimente, que v .· Ex. me tivesse offendido de modo alg.um na tr-Ol)a de 
apa,rtes que tivemos. . ' 

·o' iSR. ·PLINIO CASADO: - .A!lô.ã.s, foram 8Jl)artes trocadOIS na conffamca da 
an:Js&de, O q'Ue dá mesmo a esse incidente um v.alOir insig.nitieamte. 

1sr. Presidente,: vê agora V. Ex. -que ·o oonif:iniento qÜe ·me traz a fillt~ 
tribunlj. não é o da va.id'à.de, .porque acabei ce dar uma' •Prova de minh& humll· 
dade·; aca;bei de mostrar á Camairá como· sei me 1penirtelllcia1r em .publico de 
qualquer fail.ta. 

O SR. iMAN-Oil!IL_ V1LU.~01M; - V. Ex. não tem !lo que se pe.nitendar ., Não 
guar dei i·mpressão alguma desagraidavel <lo seu aprur.te. 

O SR. PLINIO CASADO: - .AJssLrr., :não é a vaidade que me "t'!"3Jz i.. 'esta tr1· 
buna., mas aipena:s o dever de fazer desappal'.ecer qualquer mal ente.nãw que, 
p~entura. puoosse 'f!car entre mim e C, Sr. Dea>uta.õo por S. Pal,l!lo. , 

!Por -conseguinte, qli.em dá ump,· prova destas, .de humildade cJhÍ'i:stã, nful 
pôde ter a vaidade de juJ,gar o seu trába1ho inaccessivel â critica. Mas; iã 
que estou :na .tri'buna, aproveito a opportunida!de para responder a.o ' nobre 
Deputado por iMinas Geraes, o Sr. Francisco campos, qiue l!on:tem levantou 
alg)liIIJ.as a,rguições contra o protesto apresentado a.o Congresse Nacienal pela 
minoria parlamentar . 

. S. Ex. c omeçou a sua a11gumentação, concedendo á. minoria parlamentar, 
"'.:. que, nesta ma teria de· sitio, seja priJmacial a comp~tencia. do. Cung,veSS-O 
Nacional, ... que ao ·congresso Nacional cai:ba, em p:rinci·pio, decretar o esta· 
Çio de s itio e 1q,li.e, ap\Jllas, com exc.épção' á regra geral, durante o 're<iesso do 

· Congres.so ao Poder- Executivo coml)ita ,Ja nçar mão dessa medida extrema". 
Eis a · concessã,o que '8. Ex. faz á minoria. Comp.rehende a camarlll que 

S. Elx. é de uma igenerosidaq.e extrao:rdínaria para ceomnosco! • 
Sr. Presidente, sabe b. ICamara q\u: .quas1 'todas as :riaç.ões cultas da iElu· 

r<>pll e da America, em suas Coristttuiç,õés, consagram, · de maneirà terminan· 
te··e explica esse principio; que em materia de estado de sitio a compe· 
tenoia origina.ria é do Congresso Nacional. 

Aliás, S. Ex . mesmo, logo a.põ.s diz; "Isto ê a reproducção dos texto& 
constitudonaes". 

Por conseguinte, S'. Ex. reconhece que, 1rnssa. ma.teria, quasi todas as 
legislações consagram esse lJrincipi:o ela supremacia do- Congresso Nacional, 
quanto ao esta.do de sitio. IM:a.s, lo:go em seguida, aiffir.ma S. Ex.: 

"A p1'eYaleneia da ·competencia do Cong,resso, pore.m, é uma d~ucçiío 
dos interpretes e hermen eutas do texto constitucional." 

Si 1S. Eoc. mesmo affirma que a compete.nela é, em ·regra geral\ é,' em 
princrpio, do Conigresso Nadonal, e que só, por excepção., e1!a é do Poder 
Executivo; e accrescenta: "is

1
to é a reproducção dos textos constitucionaes' 

- '·como S. Ex. , Jogo e m seguitla, diz que "a preva.!encia dà competencia do 
Oongresso, pOl1'1éJ'Il,. é uma decj.ucção dos interpretes e hermen~utas' do texto 
constitucional"? .. 



-149-

E' a rep'roducção dos .tertos constitucfonael!J, oli ·apenas uma inter'preta.· 
ção, uma deducção dos i.nte~prete~? 

. iHa.S si é 1lJilla de:duc6ã.O, · é uma deducção ~ogioa, é uina inferencia fogica, 
·é uma consequencia logtca 'dos t€'xtos const!tµ;cionaes, para cuJa interpPeta.• 
~ão nada mais é necessario do que uma simples analyse grammâtical . 

Aliás, é esta á veTd~de conhecida da Cwmara .• 
IElm quasi todos os 'po·vos cultos a competencia o·rig·inaria é do Congresso 

Na-Oiona,l e, •quando o Cangrtlss0 está em recesso, quando não está. 'reunido, 
~ntlio ,é que,'• excepcionalmente, suppletivamente, se tràstere essa <Competen· 

'eia ao P9de<Í· Executivo. · · 
iPc;r isso, <é de admirar .q'lle S. Ex . , depo•is de estabelecer essa proposl-

' yão, ven.Jia dizer: 
"Nri.o pôde haver, entre duas competencias igmÚmente recon<he· 

cidàs pela Constituição, l,lma competenda prevl).Íente e primarcial e 
U:ma competencia s uppletiva .e secundária. A do, Pod{!r · Executivo 4 
•Ulll1a lcornpetencia tão a.bsoluta co1no a do '. Con.gresso, eis que, no uso 
dillla, o . .Poder Executivo l'!e adscreve ás condições estipu!a!das na 
Constituição para o exeroicio de sua facul'dade. " 

ô •Sfl. ANTONIO CA.m,os: ,..- V. Ex. mesrdo a.caba de reconhecer .tambem a 
compétencia <do Pode:r Executi.vo ..... 

O SR. PLINro iCAsMJo: ~ Quem n ega isso? Só um jej-uno -em ma.teria .de 
ci1~ito constitucional ... 

. o SR. ANTONIO OARLos: - ... e !f'Õi justamente o que disse ·o ,Deputado 
J.i1'fu"lCiSCO campos. 
· Cil .sa, iPLINro CAsmo: .,.... .•• podia ·negar a competencia do .~ecutivo pa· 

)·a, na au~ncia do Congresso. decretar o sitio·. 
O S~. , 'AiN'l:ONIO CARLOS: r- V. Ex. esVá contrariand-0 o De·t>ÍltadQ ~r .. 

Francisco Ca;rnp-0.s, em que? Estão os dous de accõrdo. 
O Sn. BLINIO CAS!AD<>; - !E' que 18. Ex. di2l que niMJ 1ha. prevailencià da 

competencia do Congresso so'bre a do Executivo, depois '<ie ;ter affirmado, em 
mn JH!riodo antes, que"em Te~ra <g<eral, a cóm·pet-encia é do Congresso e, por 
excepçã:o, a cornpeitencia é <lo Executivo, d1.1frante o recesso do Gongre&<So. 

O SR. AJN'l'ONIO OA.Ruos: :- O Con@res.so é competé~te ,quando ~tá reun1.-
nido e, quando nã o o está, o competente é o iPoder .ExecutiV'O. A é9mp-eten-
cia prevalece ;..onlforme a circill:nstanc!a. 

O SR. AooLPHo BER0AMIN1: - ·,E o adverbio "prJvativam.ente" foi pósito 
M Constituição, com ceirteza, pelos ideologps de 9•1, para 1belleza da plh<ra.se. 

O :SR. A!NTONIO CAR:oos: ~V. •Ex , e;ntão acfrJ.a que o Pader ·E:iwcutivo .n,u\n-
ca póde decretar o si tio·? . . 

O !S!l. A'DOLPHO BERGAMINr: ---, A res•posta é a q•llle todõs devem dar: IP6{ie, 
havendo ' a;q\lelles .ca:sos de guerra, de a,ggressão, de cominoção intestina . . 

0 SR. \'LINIO CASADO: - A Constituição argenUna, :no seu art. &6. para• 
grapho 19. diz, de um modo ·e:x>J}l"eSSO, que à competencià originari~ é do 
OÓngressr-• Nacional, . . 

. Assim, não vóde, .pelo menos quanto 'á Constituição Argentina, . e tf!-inlbem 
quanto á nossa, ihaver simp1.esmente uma. inferencia dos <hermeneutas, doe 
exegiétas, dos commentadores, dos inte:rpr~te~ . . A Constituiçã-o ·.À~gentina, no 
·paragravrr10 19 . do art. ·8'6, esta.tue o seguinte (tê): _-

"Declara en estado de sitio uno ô varfos puntos de Ja Na.ciôn en 
cáso de ata.que exteriOT y por un tJérmÍno ~imitado con acuerdo del 
Senado. En caso de commodón interio:r, sólo tiene esm, fa;cultacJ 
cuando el Go'Il!gresso está en recesso, prxrque es citrf;budi:on que our-
responcle á este Cuetrpo . " 
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~ A . .Qon.stituição Arg,entina.,. 1Jontanto, taxativamente, i$SO •detero:nina. 8. 
Ex., 1lli emtanto, disse que, con!fi-onta.nCJ.0. a. riossa. Cons.tifaição c0m outru 
Constituiç.ões que - '.reg'(lm,' de Il'cl:OC\o m3:-is ou menos ana.l?go, a materia."dQ 00· 
tado de sitio, i-a mostrav a im'Procexle-qcia dqs 11ossos argumentos addu~!dos 

no .protesto . 
:Sr. Pr-esidente,, é hoJe do coI1heciimento vul1gar, atê os lei-gos sa;bem, 'qiu~ 

.a Constituição [Brasileira, neste ponto, afastou-se (!a Constituição .An\erica-
na. e .. seguiu a Ar,gentiJ;ia. IPóde-se dizer que o art. 34, n. 21 da Constitui~o 

. Bré!Sileira, é uma copia servil do ar.t. ·G7, inciso. 20, da Co:nstituiçã0 Argen. 
ti-na. · " 

Ora, -acareando, · (vou segui·r ·O mesmo proc_esso _ argumentafitv<) de S :!Elx.), 
acareamdo os artig-os da Cons.tituição ·Brasileira ·- 34, n. 21, 48, n. 15 e 80, 
. temos o seguinte: o arí:. 34, n. 2-1, diz: "Competo. privativamente ao Con-
gr.esso N.a:clonal declarar e m .. estadp de sitio ' uW: o,u ·mais pontos do tecrito~io 
nacfonal, 'lla emerg'(lnCi·a de a,.g.gDeSS_ão poii:- forças estrang-eiras OU de tl-Om• 
moção inteTna e . awv1i101v04· ou s-iisp:endJer o sitio q11IJl. !houver siqo decsetado 
pelo Poder Etx:ecuthno, ou po1' seus agentes '!'~sponsaveis, na · a.usencia do 
Congresso" . 

O art. 48, 11. ·15. e·stip.UIJa: "<Compe-te privativaimente ao Poder Exe!:mtivo 
decla~r.ar, por ' tn ou ·seus a;sentes .resp.onsaveis, o sitio em quajqu& -'PC>nto ~o 
terr,.it>Qri-o nacional, nos . casos de ag.gressij.o estrailgeira, ou g11llJVe com-moção 
inte·sitina. " 

Si estivessemos em ·uma Ass:eihbJéa de profaI)._os, de homeru; ign{)Jil!Jltes 
nesta ma.teria, e.11es ficariam, ago1·a, surpresos e :nãi.o isaberiarri, · natuira;Jmen· 
te, de ;qual dos dous poderes seria a co·rnr>etencia originaria. IEsbaFFariam 
deant~ desta dilfficuldaue' : - os dous poderes - o I,eg-Ísla:tivio e o '.IDXecutivo 
- com a compet-encia priv·ativa na decia:ração {!.o estado de sitio:·. ~.-~ 
primeira vista, 'que ha àté, ·ent re esses textos uma· antinomia, que. ha uma 
c;ntradiciç~, -~m antagonisnl!o. Mas vem: agora o ai:t, · 80 ·da <Constitiüção" e, 
no paragrapho 1 ° diz : · 

.. ºNij.P . se aohando reunldo o Cong>1'€sso; e corre1Ído. à. Patria.·im· 
mi'll.ente peri•go, xercerã essa attrilbuição o Poder ·Executivo Fe1 
·deral.;, · 

Coi-ifrontaúdo, agiora. esses artig·os. tudo se esclarec-e, A co-fopete'llcia 
orlginaria é do Congresso. é de C-oT•ITT'esso a ' competencia, que ahi não iem 
limite. O E::H~cutiV'o é comp'eten.te, m& só .. quando o· .CQngresso- nã.o ~tiver 
reunido... · 

.. ü ISR. ANTONIO CARLOS: · - Aipoiado. Sobre isso as opiniões são pacifica.s. 
·O ·SR. PLINro- 0ASADO: - . , . e, além dis.so , no caso de [J'ra've cmnmoção 

intestina, ew~vi d-0 ar~. 48; n. 1.5, e "corr·e·ndo a Patria imminente peFigo, 
ex-Vi do art. so·; paJ:agrapho 1 o. 

O SR. ANTONIO CAFILos: --,. A·poÍ!ll(lo . 
· O ISR . . PL:rNro CASADO: - Assim o -Executivo a.inda soffre ' uma lim1taçã.o: 

&!Só pôde decretar o 'sitio em "caso de fÍro,ve commoção intestina; ~lão füt '!Ja· 
_lavras d emais na lei, e et;se ·ll.ctiectivo at.tributivo "grave" tem de se1< enc1t1'a• 
do e~ face da outra ··1ocuçã.o do a.rt. 80<, paragrap'ho 1°,, Q!Ue a'inda exv.lica 

."conrendo a Patria imminnete perigo" . Pôde ihave<r c.ommoçã-o intes.tiim ~ 
não ' correr a Patria imminente perigo. E' preci,so . que, havendo commoçi\o, 
sej!l- tão grave •que ,chegue ao ponto de faze r a Patri_a coi-rer immJnen.te ~-
,rigo. . , . 

o .SR. BmRNAOOES SOBRINHO: - Ha .mina inte-rpreta.ção, ,segui:ido a qual 
esse .. "1'mmin:ente perigo~ refere-Se tambem ao .sitio prev·en1tivo e não ape· 
1!las ao repressivo. 
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, O SJI. PLINIO CAsA,Do: ,- E' uma· lntei!'>Tetação . . , M~s o m eu po11to, ago-
,r.i, 'é simplesmente mostrar que o Presidente da . Repu,bli:ea pTaticou um. acta 
de força, alla.ii desnece.ssari-0 .•• 

O SR . .ANTONIO 1CARLos: - Que a Patria não có'rria p€r~go'? 
OS1l . .PLINio CASADO: - Nada <lisso. ·V. ' Ex . nem imagina?· E' o ' seguin· 

t&: ·eue devia pedir ao Congresso .que decretasse o sM;;io. ,.- simplesmente isto. 
1 O S&. PI!WS DO RIO: - Mll,s: si j'á estava autO'riza,do? .. , 
, .o· SR. ADOLPH@ BElRGAMINI: - Nossa.S prerogativas são indelegaveis. 

O Sil . PL!NIO CAJSAOO: -- No· p.roiprio decreto de 2·2 de abril lá está : "O 
Poder Executivo resolve, no uso da a.tti::ibuição que. lhe confere o art. 4'8, 
n. 15.,," As.sim, foi em-prop.,,io marte, . ex-P,ropria autorita;te, que O· Pre&-
dente decretou o ·sitio. 

o •SR. MANOEL V:ILLABOIM: -'- :.Podia ' fazei-o . 
·o Sn. IPLINro !CASADO: - Isto~ é ponto a debater . 
O SR. ANTONIO CARLOS-: - Em todo o caso, é um po.nto tranquiUo que 

·podia decretar o ·sitio na auseincia do Congresso e .o Congresso estava a usente 
no dia 22 de abril, 

O SR . PLINIO CASADO: - Quem dera q'l.ie ·todas as diff~culdades qu~ vou 
'enfrentar ne.stá ma.teria;. , · 

O :sn . ANTONIO CARLos: - Ainda hein que V. Ex. conf.essa que 'ha dif-
ficuldades . 

o Sn. Pl:.iNio ·CASADO 
pt-0 êm debate. 

•·_\ . . . 
... -pela circumstancia de ser .complexo o _assum-

'M.as quem dera 1que todas as difficuldades estivessem no a.parfe do nu-
bre Deputado ! 

O 1s11. HEJNIUQUE DooowoRTH: :___ AlfinaJ., q:uall•qiuer que .seja· o aspecto dou-
trinario, o facto é que o sitio irá até 1'5 de no,iembro. de 1926. 

ó Sn. PLINIO CASADO: - -S•r . Pr-esidente, da acaieação ·desses artigos re-
sulta o seg11ünte: q·Ue. a competeincia ariginarià é do Co-ngresso, quando esti-
~r munido; quando não o estiv-er .transfere a .sua competencia ao Poder 
Executivo. Quando cessa a attrfü.uição do Congresso Nacion.a l, começa, a ~o 
Executivo. :El termina a do Executivo em começando a a_ttribuiç_ão do Con-
gresso. 

'8i é competencia .originaria a do Qongresso, {!á-se ahi, na plliírase de um 
dos mais modernos constitucionalistas a mericanos, comfoertitado1· da Consti-
tuição Argentina, González Calderõn, uma delegação tacita'. do .Congresso, au-
torizada pela Constituição .· Aliás, neste comênos, prova-se, mais uma. vez, o 
encontro dns bellos espiTi'too. Antes de G<mrolez Calderõn, já _ Pedro Meacy>.c, 
ha 11 annos, füzia, quasi ,pelas mesmas palavras, o que diz o notavel com-
mentador argentino : "é uma delegação Hmitada ao Congresso, auto1izada pela 
Constituição" . ' 

O SR. AuausTo DEl LIMA: - - S.i ce·ssam os effeitos do estado de si:tio, des-
de que se' reune o Congresso . .. 

o Sn. PLINIO CASADO : - Os effettos .... 
O Sn. Auous1•0 DEl LIMA: - . , . qual o motiy o da attri·buição que a C'on-

~tituição dlá ao Legi·sla tivo de suspender o estado de sitio, 
O .SR. iPLINIO CA$ADO: -'-E' este o argumento de V . . J<Jx . N em eu es:ou 

aqui palra outra cotisa si não para mostrar à sua 'improcedencia. F ez V. Ex. 
multo bem em Qembrar. -

O SR. Auausro DFJ LIMA; - Não ha necesshiade ·de suspender uma cousa 
que cessa, q•ue não existe. 
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O SR. Pr..rN10 CASADO: - E' o ultimo reducto a que se abriga.mos nobree 
Deputados da maioria, é esse "a.pprovar ou sU1Spend,er" da Constituição, e 4 
lá. mesmo que vou bater daqui a pouco. 

o SR. MANolllL Vn..LAB01111s - E' µm r educt o difficil de. assaltar. 
o SR. !PLINIO ICABADO: - Diz GO'Ilzález Cailderón: 

"[)ecretado el estado de sitio por el e jecuti'vo durante el receso 
en ·caso de commooion interior, corre.sponde al iCongreso aprobair-lo 
o s uspenderlo . (Artigo ·67, inc .• ~:6). Ia he dioho que está en la e.sen-
da tmisma de la teoria constitucional el principio de que la suspen~ 
eión de las .garantias individuales es una ifao1lllt3Jd originaria del po. 
der J.egiislativo . Jill Presidente puede ejeroerla durante el receso, en 
el referido ca.so, a~i com.o polf" una àelegación tácita deÍ OonfÍlre:JO, 
auto1·isada PM le Oonstituoión" (Gon21á1ez C&derõn - :Derecho Con-
sU~ucfonal .Á.!1\g·entino - Historia, Teoria y Jurisprudencia de Ja 1Con-
stituci6n, vol. TI, pag. 117ü . ) 

Q Sa. iFRANOisco CAMP<ls: - Delegação tacita é uma ficção . ~1·ata-se de 
autoridade propria . 

O 1SR . '.PLrNIO CAsADO: - Não é ficção . V. Ex . vae vêr a minha 1Iealdade; 
V. Ex. encontram um ou outro escriptor ·na AJ.·g>entin a que apadrinhe a 
sua oplniãio, mas a torrente dos escri;ptores sulstenta qille o Executivo tem, no 
<:aJSO, competencia s upp letiva. 

O 'S'R. F'R.ANCIEIOO CAMPDs : - Pouco impO'rta a ·denominação, o nome da 
competenci·a . A q'Uestão ê qoue ao Poder Executivo é li<:-ito decretar o sitio. 

O •SR. !Pr..rnro CjÍ-SADO: - Ninguem o nega. Quem ê que vae negar isso? 
Póde decretal-o na j'LUS'encia do Colljgresso. 

O .SR. A.NTONLO OAIR'.Ws: - O oraidor considera que o s!Uo "fica suspenso 
quando o Oong,resso se reun e . 

.O - SR. . [>L1m-0 QASA.DO: - Não cheguei lá . Mas, ;r€almente, é a minha 
opinião. Trwta-se dlõ uma dele gação t aci;ta e vou respÓnder ao nob~·e DeJ>U· 
tado. As comaietencil.as IIlão são siil:nulta:neas, não são coe:xJstentes . E assim 
aittendo á. sur,pr·E>sa qe S. Ex. q uanto a rpÓder !haver d uas competencias: uma 
supple-tiva e outra J,>rimacial. 

O SR. i.F.RANarsco CAMR.Os: - Meu pensamento não é este. 
O SR. iPLINio C~SADo: - Es.tá aqui n .o seu discurso. 
O SR. FlRANCISoo CAMPOS : - Não disse que coexistem . Penso que as duas 

oompetenaias estão na Constitutição·. Não ha supremacia qe uma em relação 
ã outra . 

O SR. PLINIO O~ADO: - Na Constituição Argentina é ' expressa a suP'te· 
macia e na nossa tambe-m; porq•ue só não estando. reunido o Congresso com-
pete ao Poder Exec;utivo decretar o sitio. .E nos termos 'do a~·t . 8(}, para· 
grapho 3°, tem de ipulJ.1metter seu acto â air>reciação do ICongres.so, -logo que 
este se ireunir. 

Sendo assim, a-0 .Poder Execu,t1iv(), - qu e, no caso", é silpplente. :-iorque 
pr()prietario da competencia é o Congr,esso Nacional -, ao Poder Executivo 
não é licito clecretar o sitio al~m da éPO<:-a marcada para a reunião do Con-
~sso, isto é , n ão Ilhe é dado invadir o temp0 da vlgencia do fulnccion'.lmen· 
to do .C<lng1,esso Naciona l, e, muito me:nos, como se vê no (!.aSO, i"nvadfc tFdo 
o tem.po, não os q uf!Jtro meze.s da sessão ordinaria, como tambem os da pro. 
rogação, e "si mais mundo houvera, lã chegara"! · 

O SR. P1RlilS oo RIO: - .Effi 1914, foi dooret.ad-0 o s itio desde al.Jr.il ::1.té o 
f.tm do an1110, e o at,ttor do acto foi um homem de notaveis conhecimentos da 
ma:teria, professor \ie Direito Constitue'tonai na Facul-d·ade de São Pau1o . 
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o SR. PLrnro CASADO: - O Dr. Herculano de Freitas, cuja. competencla 
:ni111 guem contesta. 

o ·SR. ANTONJO CARLOS: - Opinião v·aUosa. 
O SR. PLINI-O !CASADO: - Valiosíssima, mas, no caso, suspeitissima.. 
Si o Executivo aó pôé\e decretar o sitio na ausencia do C-Ongresso, ou, 

por uutras pailaV'rais, ISi a Constituição V'éda., ao ·Poder Executivo, decretar o 
.sitio na presença do Oong;resso, segue-se que, quando .o Co~re.sso estiver 
~unido, só pôde vigorair o siti-0 decretado por acto seu, porque a disposição 
segundo a qual, ao Executivo, cabe decretar o sitio sómente na ausencia dD 
Congresso visa precisamente que, na presença qo Co,ngresso, só exista o si· 
·tio decretado pelo m esmo Congre·sso, 

IO 1S•R. 'miru.N\~sao OAM•POSl: - Ou coon acquiescencia do Congresso, o , sitio 
decretaldo p elo Presidente da Republica antes da sua reuniã:o, como res:ullta 
e:x;preSS<Umemte da IConstitiuição, que confere ao . Legislaitivo a faculdade de 
suspender o sitto qecretado pe:lo Executivo. 

O '8R. 1PiLINio CASADO: - St, dur&nte o te mP-O da reunião do Congresso, 
~ 1JÓ<le haver um sitio P-Or acto do CongI'esso e é premissa ·que penso que 
não lha collega que recus6 . . . 

. o S1t. ANTONio !CARLOS: - Não accei,tamos a premissa. Póde haver o si· 
tio decretaido a:nte r.iO'.mnente pelo Executivo. 

O SR. PLINIO .OASwo; - B igo eu que, si durante ·O funccionamento do 
C-0ngresso não pôde ser promulga:do &itio sinão por acto do Congresso ... 

- 'o sn.' AN'IQNro CARLOS: - Isso. sim. 
O SR. PLINro ICAS•ADO: - ... é pre cisamente para q1,1e só, por acto do 

Congresso, p0~sa exis.Ur sitio em sua. presença ... 
O SR. F'RLul01sco CAMPOS: - Sõ poi;- a cto do Cong1resso é que elle ex.iste, 

mesmo decretado pelo Exec utivo, porq•U·e o Co11gresso te m a fa culdade de 
su1')lender. Si nã o suspende, acquiesc e. 

- O SR '. I'14Nro CABADO: - Vou liá. . Deante dessa argume ntação, ao Exe-
cutivo não caibia decreta r o sitio para in.\radir as ..sessões do Congresso Na· 
cionaJ. 

.Jã exipuz a doutrina com a ·qual, contra a minha expectativa, concorda-
1·am os nobres Depuitad.os, acceitando 'até a premissa qUJe estabeleci, de que 
o Congresso, quando está re·unido, só el!e póde decretar ·o sitio para que, du· 
mnte a vigenCia da sua reunião·, ·só exí-sta ·o sitio decretado por el!e. 

Q 1$11. ANTONIO CAIU.JJ11: ~ lcoon essa ·segunda parte :não ·concordamos . 
O iSn. Pr,INJ;o .CAsADo: - Oh! senhor es. F.~i agora mesmo que concorda,:., 

xam . . . 
O 811 .' FONSECA H!llRM!lls: - Sup.ponhamos que, reunido o CongresS-O, não 

encontra o si.tio, e, por outro Jado, não tem numero para funccionar. 'E!uppo· 
:nhamos a.inda que ha ja grave co.mmoção intestina. Que fazer? 

O Sn . PLINro CASADO: - O P-0der Executivo, em fa.ce dessa impossi'bHida· 
de do Cong1·esso fun ccionar, o que equiva le a não se a char ireunido, decre-
t ava o sitio a tê H), 20 ou 30 de maio, par a agua rda,r;--a deliberação do Con-
gresso, e estava resolvida a questão. 

O Sa. ~IRll'S oo Rro: - A ssim, V . . mx. a.oceita. o s itio JYO r secções. (Apoia-
dos . ) 

O SH . MANOElL VILLA.BOIM: - A tra.nsacçii.o· do orador é incompa tível com 
a sua ao.utrina. mas toma mos nota d essa .ttransacÇão . 

O SR . r-'1.rmo CASAJ)O: - Não ha t ransacção, e vou mostrar o que diz Ruy 
Barbooa. . Aliá s, s ó e m casos excep0ionae,s se d'á isso. E o Congres·SO que 
ni\.o pôde funcciona r por f a lta de· numero legal é o me smo q'1.lie' n ã-0 se acha r 
r~un.i.do . (Art. 80, p-aragra pho 1°). 
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·· {l SR. Fà~Nc1SOO C'.>1.MPOs: - .E ahi não se v~ola a Oons.t.Ltu.il}ão? 
O SR. 'P'LINIO CASADO : - Não se viola, e essa inüi1rpretaçi10 'é a unica, em 

virtude da qual podemos conseguir a congrue·ncia .de todos os artigos constl· 
tudonaes, per.tinentes ao· estado de sitio . 

De outro modo e'he·gamos ao absurck> . 
O SR. F'RA.NCisdo. PEixo•ro: - · Si pôde cle.cret.a r aité 30 de m aio, pôde de· 

cretar até o !fim · d-O perfodu de ses-são. 
'p SR. FRANC\sco CAMPOS: - :E' qu.estão de quàlidad·e, não ce •quantld;i,.de . 
o SR. MANOElL. VILLA!ÊOIM: - o orador concO'rdou;. . " . ' 
O SR . PLINIO CASADO: - ·Nãó concurdei. Estou, com .a minha, ar~Um®· 

tação, com o prop.r io Ruy J3a1rbosa. Ha casos excepc'ionaes de aggressã,o es· 
trangeira, de convocação emraiordinaria do Congresso, mas não é , como elle 
diz muito bem, o Executivo, aeUberaâ.;:i ·e preVis-ta'Yliente, !las vesperas da re-
união do iCongtresso, decretar o sitio· até o fim da sessãe, o .que jmpoi:ta na 
suppQ·essã;o do Congresso·. 

0 SR . IilRA'NCISCO CA:M·Pc:>S: - O sitio supprime o Congresso, S·i este IJ!Ui· 
7Jea• su.pprin1ir-se, :porlque ao Leg.is.latiYo cabe su spender o sitio. 

O 1SR. Pt.INIO CASADO: - VV. EEx. verão que o caso não pôde fiea;r as· 
..sim. Nãio podemoB" ficar no - qWi tacet consentilre V'idetiw - no - qj~ern 
cala consente - em them a de :bireHo Pub.Jico, qllllando·, no domínio das · rela-
ções de 'Di:reito P •r ivado, \'.i'á esse principio. ·peJ'Cleu a sua· fôrça. \ 

O S.1i. FRANCISCO CÀMPOS : - A Consti.tuição esta<belece . que a co.nd1çiio 
para in:terroinper o estado de síitio é que o Congr.esso ·e:> suspm1da . -Si o · Oon· 
gressci° não suspende, é po.1ique quer quer continue. · 

O SR .. iMAN'OEL VILLA:llpIM: - Vamos · ouvir tranq·uillarriénte~ a ex posi<Jã-O 
do orador. o caso é muito iIJ,.teressante. 

0 SR. PLlNIO CASADO : . - Dizem os nobr·e·S DevutaLl'os, como 0 illustre 
re:p1rese;ntante de Mlnas, que a Con stituJição, nó artigo 3-4,- numero .21, esta· 
·tue: "approvar oú sus·pender o s itio declaradoc pelo· 1Pode1· Execu tivo n'o., 11.u-
sencia do C:ongr.esso ", e quie sô se s u spende aquillo que exis t e, de. in'oao-que, 

- assim determinam.do, o leg,islado.r ·Constituint e admiUiu a PO f>sibilidade .legal 
de um sitio invrudi.r a vig·encia dó, funociona\nent o d.o Co·ng1~esso . E' e;;~e o 
argumento de ss. EJEx. · ' 

O SR. ;MANOEL V!LLABOIM : - Arg umento form idavel . 
O SR. L:rNDOLFio · COLLoH: - E o· oTador ;iá acha que o si tfo podia durar 

até .30 de maio .. . 
O SR. PLINIO C;.,SAuo: - Não achei isso. VV. EEx. tanto vêem que a 

causa ;é má ·que estão se atendo a J:}e queninas q·uestões. 
O °SR. !MiA.NOEL Vn.<LABOIM: ~ Bem; abramos mão dessa vant31geín. 
O SR . PLINIO CASAIDO: - O certo é que, do ponto de vista constitucional, 

são iguaeg- as duas hy.potUwses: - a do Congresso n.i1o fu~nccionar, por -não 
ter numero legal, e a de n ãxi .se. achar reunido . 

O que e u · disse ao Sr. Fonseca Hel'mes não aprove,ita a,os . nobres anta· 
gon'!stas. · 

Afrffrmo1u o noblre Deputado que o argou\mento centPal do· mani(esto,· -
o •que é um nome p-omposo para um sj.mples protesto - estava a:p·risiú'\Íado e 
defi.nitivamente immoMldzad-o .. 

O SR. FRANcrsco CAMPOS: - Ar.gumento que, aliás; não é do manifesto, 
mais de Ruy, Barbosa. 

o SR. PLINIO CASADO: - E ' de Ruy Barbosa . Foi citado. Mas· V. Ex. 
:não tem razão. Juris t a emerito e notavel, q ue é ... (_4,poi(z.à;os.) 

o SR. FRANCISCO CAMPOS: :__Não apoiado . 
O flR. PLINIO CASADO: - ... sa,be que as regras de he rm'eneutica na in· 
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terpretação d;iis leis podem s€1r .app1icadas e atê servir de criterio :no exame 
dos escri:ptos para se ·descobrir a intenção do autor. Os artigos não pod~m 
ser emminados por pihrases ·isoladas, destacadas, mas devem ser examina-
dos no seu contexto integrall . 

S. Ex. desenvolveu toQ.o o seu trabalho em toi·no deste periodo; !!'oi o . 
ei:to de toda a sua arg1umentação: (Lê) 

"0 qiue f.ez o a;itigo '34, n. 21, da Constituição, foi justamente prevenir 
a emergencia de abusos, como o de agora, e · deixar-l1hes' expressamente acau-
telado o r emedia, pondo·~o, como um texto explidto, nas mãos do Congresso 
Nacional". 
' ·Declarou' S . Ex. ·que a pr(')pria Constituição não podia cogitalr desse re-. 

media; si se tiutava de um· abuso 4e poder, o Oongres-so não .tinha, no caso 
de approvar o sitio, competencia para legitimar um abuso de poder, uma 
inconstit~cionaUdade il'.laigrante. 

!Mas, não foi só aq!Uelle o a1wm;rn;mto de .Ruy :Barbosa; elle acenou ape-
nas, e, muito ·bem, com essa vei!'da,d·e, que está na consciencia de todos nós: 
por.que, reailmente, taes- abusos são passiveis, e nada mais natµral do que o 
legislador consagrar, com'<> o fez este principio, afim de evitar abusos da 
monta da:quelle deante do qual nos encontramos hoje. 

,]] eu direi a S. E:x;. : Si· não houvesse o dispositivo do art. •34, n. 21; 
si não estiv·esse presCTipta na Constituição a competehcia ãe Congresso· de 
a.pJ1rovar 0 1ul suspe·nder o sitio, •teríamos deante do decreto acual 'do Presi-
dente da !RerpubHca, o :nobre Deputado sustentando aquella competencia ab-
soluta do ·Pocer Executivo, 1com·petencia oi"Lginaria, completa e igual á do 
Congresso, vrovocaillJdo no paiz 'Um conflicto form.idavel, rq1ue só 'POdia ter 
um.a unjca solução: a luta armad·à. 

o SR. FRANCISCO CAMPOS : - Si, d·e facto, a Constituição . previa abUSQIO 
por par.te do lPoder Exeeutivo, d:ecretando , o sitio ;po1· tempo q'llle invadisse o 
período ·de funcdo:namento .do Congresso, o que lhe cump.ria era determinar 
que o Congresso, uma v·ez reuni-do, tornasse o decreto i:nexecuto!rio . 

Em todos 'os textos dá Constituição não ha um só dispositivo conferin-
do a qualquer •poder auto.riza.ção para supprimir abusos. Ao çon.trarfo, a sup-
pressão do al:iuso ê compulsoria. 

0 SR . PLINIO CASADO: -'- V. Ex. está, j•ustamente, adivinhando O cami-
nho qué v-ou palmilhar ·e para ac'har a solução tere-i de me soccorrer dos 
commentador.es a rgentino.s. 

O SR. FRANCISCO CAMPOS·: - O •que queremos ê a inte.rpretação · da ph:ra-
sê:' "·suspender ou approvar ... " 

O SR. ,PLrNro CASADO: - Dentro de a lguns minutos, V . Ex, irá ouvir o 
commentario feito pur um mestre. 

Diz S. Ex. que não ha um só texto conferindo a qualq•uerr poder aUlto-
rizaçã:o pal'a supprimir abusos. Mas o artigo 34, n. 21, previne a eme:rgen-
cia de abusos, como o do decreto actua.i do si.tio . Neste particular, perm·itta 
V. Ex. que lhe eu lembre o. golpe de estado do mrurech aJ Deodoro, di-ssol-
vendo o Congrersso Nacio.nal. 

Todós sabemos q·ue, no regímen p reside·ncial , não póde !haver dissolução 
de Camaras, que é um dos es1tigmas indeleveis do -regímen parlamentar. To-
davia, lá estava o pa,raigrapho. 4° do a~t. 1º das di$'POBições transito~·iais da 
Constituição, que collocou o marechal Deodoro naquella situação excepcional: 
não liavia mais como discutir, !".Jle tinha de. curvar a cabeça deante da lettra 
el!pressa da le i, - "11ão podendo O· Con,g.resso, em hypothese alguma, se.r 
dissolvido" - ID1·a-uma expressão exuberante, em fa,ce dos prlndpio$· ele-
!Illerrta:res .do D~rei•to Oo,nsrtitucional,, ·e, no emtaJJ!to, os cons1Jituine•"'. julga-
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ram-se no dever de ·incluir essa disposição salvadora em texto . e:icpresse>, so· 
bre o qual não podia haver discussão nem sophisma. . 

!Mas, Sr. Presidente, a disposição do art. 34 preenche esse fim; m~ esse 
não é O fim. p!rinCi'Pal. 

Ao passo que pertence essa lacuna e attende a essa difficuldade, provê 
no semti'<l.-0 do Congr.esso poder resolver -0s caso·s perfeitamente. leg~s. 
· Foi por isso crue, ainda iha po•U'eo, dizia que .S. Ex. tinha tramado toda 
à sua argumentação em torno qe .um só periodo de Ruy Barb-osa. 

A airg;umen.tação integral. é esta: 
"Depois, drcu'llllStancias ha nas quaes pôde succ.eder iregular-

mente q~ ao reunir-se o Congresso encontr'6 em estado · ae si•tio, 
muito lidtam·ente estabelecido 'Pelo Qhefe do iPoder 'IDiooutivo, algum 
pont-0 do te·rrito.rio brasilei>ro, . e .tenha, pois, que deliberar sobre a 
sua susperusão, ou manutenção. Essa hypo.these . é susceptiv'el de se 
verificar em tres categorias de casos, . todos eUes de uma legitimi· 
dade incontestavef: 

A primeira cqnsiste nos casos de aggreossão estrangeira. O Co11· 
g(re&so- não estava reunido. O Presidente da· RepuJbJi.ca declarou o 
sitio no ponto do territorio nacional invadido ou ameaçado pelo ini· 
migo . A medida era ,de uvg.emcia immediata. O avt. 48., n. 15, da 
Constituição decLaradamente autoriza o Governo a decretai-a, Não 
se podiia aguardar a reunião do colrpo l~gislaitivio . •E1fte encontra, 
pois, o sitio, constitucionalm·ente estabelecido. Mas tem que resolver 
•:sobre o acerto, a opportunidade, a conveniencia da sua perquração. 
E' o que fez, no se•U n. 2·1, o· art. 34 da Constituição." 

' ·"outras vezes succederá que <nos intervallos das sessões parla· 
mentares, e dentro dos limites constitucionaes da duração. desse in· 
tervallo, haja decretado o Governo, no uso Ô'a sua legitima autorida· 
de, o .estado de sitio, mas que, occurrencias supervenientes o obri· 
.guem depois a convocai; extraoro.inariamente o Congresso Nacional. 
Abre.-se elle, pois, estando em vigo·r essa medid!a. Ninguem a pode· 
ria arguir de inconstituciop.alidaide. Mas era mistér da'r ao Congres· 
so Nacio.nal a missão de a suspender si conviesse. Foi o que fez 
ain\J.a á Constituição no art. 34, n. '21 . 

Em te•rCeiro logar, rpoder.ã tambem acontecer ·que »na ausencia do 
Congresso, !l1a inter.cadencia constitucional das suas sessões, que é, 
noITn.alm·e·nte, de oito m .ezes, o Governo julgue inevitavel recorrer lW 

.estado de siUo, mas ao mesmo tempo, dista.ndo ainda muito· a data 
ordinaria do começo dos trabalhos legislaüvos, a gravidade da si• 
tuação o obrigue a conrvocar, ao mesmo tempo, as cama11J.S extraor· 
Uinarias . Quando enas se reun-i>r·em, encOiiltrarão -o estado de sitio 
declarado pelo Gove;rno, e declarado competentemen.te. Mas talvez 
s eja de bom conselho suspendel-o. Cumpria, logo, para isso, habi-
1lital-tts de um modo indubitavel. Foi o que :fez, no· art. 34, n. 21, a 
!Constituição Brasileira. 

Eis o que justifica a inclusão desse füspositivo no texto constitucional. 
10 SR. FRANcrsco CAMPOS: - Está ao airbitri0 do hermeneuta disj.inguir 

onde a le.i não. distingue? · 
O SR. PLINio tCAs'ADo: - Já esperava por. i•sso; onde · a lei não distingue 

não é licito ao interpre te .distinguir; mas eu re spondo com outro rprine!JliO 
de hermeneuttca, contrapondo-o ao de V. Ex., o· legislador não pôde ter tido 
em mente um absm,do, nã o pôde ter tido em mente. supp.rimir o Conjl"I"esso 
Nacional. 



O •SR. 
O SR. 

sítio, fica 
medida. · 

157 

FRANCISCO CAMPOS: - o Congresso' Nacional não fica s·upprimid'O . 
PLINio ;O&SADo: - Fica, em. sua irnciativa de declarar o estado de 
reduzido a esta posição mesquinha de suspender .ou approvar a 

o SR. ÁNTaNIO CAm.ios: - V. Ex. pôde apresentar um projecto maJldá.n-
do suspender o sitio. 

o SR. PLINIO CASIADo: :-'" Não é este o que tem •de se apresentado ,mas 
sim 0 de V. Ex., mandando apj>rovar o sitio, o que já é alguma cousa. 

o SR. BEJRNARDES SoBRIN'li'O: - O sdtio não dev1e ser limitado no tempo 
e no espaço? Qual seria o criterio do Govexno ;para limitar o sitio no tempo·?· 

o SR. PLINio •O\SADo: - DevJa vi:r até o dia 3 de Maio. época da abertu-
ra do Congresso. 

o .SR. BERNARDES <SO·BRINHO! -_- E Si não se reunisse o Congresso? 
o SR. PLINIO CA~o: - E se mo-rressemos todos?! E si o mundo des-

appare.cesse? ! .. , 
o S'R. Al>OLPHO 'BElRGAMINI: - Si não se reunisse o Congresso, ·este não 

tomaria em consideração os m'Otivos de aggressão estrangeira, ou de com-
moção intestina, e não teria.mos o estado de. siti'o. 

'o 'SR. l?LINio CASADO: - O argumento. do nobl"e Depuj:ado pelo Esptrito 
Santo é um argumento 1catastrophico.. . E se acabasse o orbe terrá:queo? ! ... 

o SR. FRANCISCO CAMPOS: - o orador já concedeu o 1Sitio até o dia 3() 
de. Maio . .• 

o SR . .ADoLPHo BERGAMINI: - Si o Congresso nãio Se re.unisse, isso s·i'-
gnificari:a que o povo, .representado pelos D ep1,ltaays e Senadores, não queria 
o estado de sitio, e co_mo ·o Gaverno da democracia. é o do pov-o pelo povo, 
a vontade ·deste deve imperar. 

O SR. PLINio CASADO: - Si o Congresso não' se reunisse, o.u não se 
achando reunido o Congresso, pode o Executivo d~ietar . o sitio, ex-vi do 
paragrapho 1 ° do art. 8•0. 

Por conseguinte, o argumento centraJ do ;protesto não ficou prisioneiro 
nem immobilisado.. Ao contrario, está livre, está 'Vivo ·e ainda resmte á dia-
lectica do nobre Deputado. Vou mostrar que VV. EExs. não_ querem solução 
alguma; o que querem é ficar nessa impassibilidade: o Executivo decreta o 
sitio e o Congresso nada diz. 

o SR . ADoLPHO BERGAMINI: - o Executivo é o "no.Jli me tangere". 
O SR. PLINIO• CASADO: -'- o Congresso tem de agir, seja de que maneira. 

fülr . 

Ou o Congresso ac·c.eita esta inte·rpret·ação radical de Ruy 'Barbosa ou 
accllita a outra interpretação que •expuz no fim do- meu ·trrubalho. ' 

o SR. BERNARDES SOBRINHO: - Log o, o decreto do Poder Executivo, pro-
r~gando o sitio, não é inconstituci.onal; a acção do Congresso é que -o é; 
nao está elle cumprindo a <Constituição, uma vez que V. Ex. diz que elle 
tem de se manifestar forçosam•ente ... 

-o ·SR . PLIN!o CASADO: - E €iJ. vou dizer comó. 
E' a primeira vez que se aigita esta questão . In<vóco a esclaxecida a tten-

ção da Camara para este ponto de ex egése constitucional. 
E me apwveito das .pa lavras do nobre D eputado -por Minas Gera.es. 
Disse .s. Ex .: 

"Ahi e.stã a Con'stituição do 1Chile 'que, ~la.ra e terminam.temente,/ excJue 
do Presidente da RepubJi.ca a faculdade de decreta1r o sitio por mai·S tempo do 
que Para a reunião do Congresso·". 
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Esta aJfirmação ' de s . . Eoc. é impottari.te e de todo o ponto deelsiva. 
o SR. FRANCISCO CAMPOS: ...:...: A Constifüicã:o do Chhle não se app1ica ao 

Brasil. 
O SR. PLINio CASA.Do: - Deante dessa a:ffirmação, disse eu, em apaxtà, 

que S~ .E·x; iria chegar .á mesma conclusão a qÚe eu •Chegárá. 
Proseguiu o nobre collega.. 
"Mas •que ;fez a Constituição do Chile? 
F .ez como a Constituição brasileira, autorizando o Congresso a suspen. 

der -esse abuso? Não. Estabeleceu gue, pelo simples faJCto da reunião do Con-
gresso ,o acto do Poder E:x:ecutivo, que atê eniãio era executorio, passaria a 
.ser iãpenas um projedo de lei" . 

A C'onstituição do Chüe estabelece o seguinte: quando o estad0c de sitio 
invade o tempo do Congresso reunido, o decreto do Executivo será conside-
rado um projecto de lei. 

Ora, S. Ex. sabe que o legislador arge.ntino calcou, como diz .Mcorte, 
·na Constituição chilena, art. 82, incisivo 20 - Constituiçã0 de 2 de Março 
d·e 183'3, o0s dispositivos dos artigos 67, n. 26 e 86, n . 19 da JCoi'istituição ar-
gentina. · 

Relewi notar :que Amam.oio A<lcorta ê o tratadista argentino que, até certo 
ponto, sudlfraga a o0pinião de V. Eoc., quando insere "que o Congr€ilso não 
estiãndo"' reuuido, a competerncia do Poder Execu,tivo .é propria, completa, 
originaria/' . 

Álcorta pensa como '° nobre r.epresentante de Minas; mas a$' cousas an-
dam tão ·baralhadas neste paiz e nesta Camara, a confusão é de tal ordem que 
ch_êgarnos a esta -conclusão·: -0 escriptor pensa como S, Ex . e dâ solução dia· 
metralmente opposta a de S. Ex.! 

O SR. FRANcrnéo CAMPOS: - Tarnbem podia estar bavalhado lá. 
o SR. l>LINIO CASADO: - Não; aqui é que está. 
Ouça V. Ex . 
Diz Alcorta: 
"Segundo, porque, como vimos amtes, as disposições sobr-e o estado de 

s}tio foram calcadas sobre as da C~nstituição do Chile, ·que quer robustecer , 
a acç~o do, l(l;o:v»eirno·" . 

O SR. F RANcrsc.o CAMPos: - Sabre o estado de-. sitio, mas não sabve a 
competiencia do Executivo . . 

O SR. PLINIO C'A'SADo: - "[para -r,obustecer ·a acção do Governo'!! 
' o 1SR. FRANCISCO CAMPOS: - Peço perdão a V. Ex. Não fallo por, melin· 

dre pessoal, mas, :por mais alta que seja a autoridade de Alco.rta dizendo que 
a Co·nstituição argentina foi calcada . sobre a do OhHe quânto á cDmpetlerreia 
do Boder Executiivo para deeretar o ·sitio, peço licença para nã:0 acceH:ar essa 
autoridade, porque tenho inspecção pessoal dai'S- duas Constituições. l'Jma diz 
uma cousa e a outra cousa contraria. 

0 SR. PLINIO CASADO: - J á me conforta esta, declaração do nDbre DepU· 
tado ... 

O SR. FRANCISCO CAMPOS: - Dispenso a aurt:orida!de de Alcorta. Vejo á 
cousa çl.irectam·ente. 

O 1SR. PLINIO CASADO: - ... investi;ndo contra a opin,ião de Alcorta\ Isso 
já me satisfaz, ser S. Ex. obrigado a fazei-o, já é irnpressi;onante. 

Continua Amancio· Alcorta: · 
"A;ssirn, -0 inciso 20 do art. 82 ,füz que: "·si a 0 t emPD da :reunião 

do Congresso -não houver .expirado o termo assignalado, - a decla· 
ração ·feita pelo Presidente da R epublica será confilderada um pro· 
jeGto de lei (se t endrá pc>r una pr.oposio!6n de l_ey)." 
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Ou!}amos o mestre ex,plicar o que vem a ser "approvar" ou "suspender". 
Na Constituinte não se discu tiu esta màte.ria, o .q_ue foi uma lastima: o 

assumpto ·passou sem debate . 
O SR. FRANcrsco CAMPos: - E' :papel da dO'utrina discutir isto. 
O 'SR. PLINio CAsAno: - 1Si o art. 34, n . . 2il, da nossa Constituição é quasi 

uma cópia servil do art . •67, inciso 26 da Constituição argentina, - temos 
àe fazer obra, pre:cisa.mente, c-0m os 1escriptores argentin0·s. 

O SR . . FRANCISCO CAMPOS: - Não ternos de seguir servilmente os esc:ri-
ptores argentinos: seguil-o-emos quando a interp.retação que fi21erem esti-
ver de accõrdo eom o texto da n ossa .C<Jnstituição. Fóra dahi nenhuma au-
tondade se impõe . Não te:n:ho a superstição do papel impresso. 

O SR. PLINIÓ CAsAno: - Els como Alcorta interpreta a locução "ap-
pro:var ou suspender" - confrontando os textos das Constituições do Chi-
lhe e da Argentina: 

"Não importa C.izer isto, claramente, que si já expi-rou não tem 
intervenção o Cong;ress-0, e que si ainda. não !8Xpü:ou ,a sua interven-
ção se reduz a discutir sóme·nte si deve continuar ou não? 

E si os incisos 19, art. 86, e ·26, art. 67 da C'onstituição são um 
transumpto fiel da;q_uella disposiçãio (art. 82, inciso 201 da Constituição 
do Chile), - poderia.mos explicar de outro modo as palavras " - ap-
pr ovar ou suspender?" 

cabe.-nos a vez de perguntar: - •E ·si o art .. 34, n. 21, da Constituição 
brasileira é um h'81Ilsum;pto fiel do art . ·67, inc-iso 26 da 1Constituição a.rgEmti-
na. - poderíamos e:x;plicar de o utro modo as ,palaivras '"approrvar ou sus-
pender?" 

Vou completar a minha. a:i1gumentação, tendo outros trechos de A1corta 
e dos quaies resulta que, uma vez reunido o Congresso, ·se verifica, automs. .. 
ti cament e, a cessação do estado de sitio, cuja, dec.ret:ação, pelo Executivo, pas-
sa a ser apenas um projecto de lei . 

" R eunido o Congresso, o estado de sitio declarado pelo Poder 
Executivo cessa coffi!Ple.tamente, se a;q_uelle não resolve a sua con-
tinuação". 

O :SR. FRANCISCO CAMPOS: - :plz isto contra a Constituição argentina que, 
neste particula r, é iguaJ á nossa: Pois si a Constituição d1Z' ·que ao C-0ng·nes-
so <!abe suspender ou não o sitio decretado p elo Governo, como é .que V. Ex. 
affirma que o sitio cessa automaticamente pela reunião do 'Congresso? 

O SR. JuLio PRJJlSTEJs: - Ell'tiLo lá não podia ir até 30 de Maio .. . 
O SR. iPr.rnro CASADO: - Não faça cabedal disso. 
o SR. Juuo J>RESTEs: - V . Ex. já transigiu . . . 
o SR. PLINio CASADO: - Não transigi. Mostrei, como R uy Barb<Jsa, que, 

em oerfos casos o Congresso pode encontrar, ao reunir-se, um estado de 
eltio legalmente decreta do pelo Executivo. 

o SR. F RANCISCO CAMPos: - Qual o fundarmmto die V. Ex. para conoluir 
que Alcorta. diz que o sitio cessa automaticamente? 

O SR. PuNio CAsADo: - Peço perdão. Fui comba.ttdo e estou me defen-
aendo. VV. EEx . querem. que eu responda tudo e a todos ao mesmo tempo? 

O Sr.. PRESIDEN'l'El: - Lembro ao orador que está termina.da a hora, do 
expediente . 

O SR. PLINio CASADO: - Peço. a V . Ex. ~e digne inscr€'Ver-m·e para uma 
explicação pessoa l a.pós a or.dem do. dia. · · 

o SR. PRESIDENTE: - V. Ex . será attendido, 
o .SR . PLINio CASADO: - Agradeço a V. Ex. 
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O Sr. Plinio Casado: •(para wn1'a exp.zicação pessoal) - Continuo, Sr. 
Presidente, a citação, que vJnha-fazendo: (l.13) 

"Para o 1CongTesso, um avez ins.tallado., se lhe communicam to• 
dos os ant€cedentes necess-arios para que poooa lformar sua opinifu> 
so'bre a solução que se projecta, resolução que vem a ser, o que· a 
Constitui'çãio do. ChiJ.e chama um projecto de lei; (una proposi.ción de 
Iey ... ) (Amancio Alcorta - Las GaranUa!s Oonstitwcionall3'S, pagi-
nas •243 e 244)". -

Isto posto, o Gongre,sso d eve proceder como si o Presidente llfe viesse 
pedir a redecrietação do estado de sitio, de mudo que este só possa :ser man-
tido com o concurso da !Qarnara e do Senado. O decreto n. 16. 890, de 22 de 
Abril, do corrente anno, deve ser constderado um simples . projecto de lei. 
A ln1Jea:wençãq do GO'ngresso não é facultativa; é obrigatori':i. 

O SR. FRAN'orsco CAMPOS: - Queremos que V . Ex. diga qual o sitio de-
cretado pelo Po.der Executivo que o Congr€sso Nacional póde susp€nder. 

O /SR. PLINro CAS!ADo: - Ruy Barbosa diz que essa hyjpothese se verifi-
ca· em tr€·s categolf'ias de casos. 

O SR. FRANcisco CAMPOS: - Ruy Harboêa diz que o sitio desap.parece com 
a re:uniãio do C:ongresso . 

O SR. PLINIO' CAsADo: - Elle .diz que ha tres categorias d€ casos . 
O SR. FRA:Ncrsco CAMPOS: - E' distincção arbitraria. Não ha quem teniha 

autoridade para distinguir onde a Constituiçãe não distingue . 
. o SR. PIRES Do Rro: - V. Ex. pretend€ qu,e o Congresso se prO'IlU'ncie? 
O SR. PLrNro üASADo: - Do contrario não ha s itio. O nobre D€putaàe por 

Minas Geraes, commentando a Constituição ·do Chile, disse muito bem: "'ES-
tabeleceu que, pe-lo simpl_és facto da reunião do Congresso, o acto do Roder 
Exec.utivo, que até €ntão era ex;i.cutorio, passaria a ser apenas um projecta 
de lei". 

Amando A1corta aff!rma que os arts. 86, inciso .19 e 67", inciso 2·6, da 
~- Constituição arg1entina são um ilransumpto fie.J do art. 82 , 'inciso 201 ela Gons· 

Utuição do Chile. Ora, o art. 34, n. 21, da Constituiçã0 brasHeJra por sua vez 
é uma copia do- art. 6·7, inciso 26 d:a Constituição brasileira por sua vez 
lor inestimavel o commentario de Alcorta e se ajusta ao dispositivo do 311'· 

tlgo 34, n. 21 . Aliás, o nosso grande ministro Barradas s ustentava a roes· 
ma op-inião: 

"'Inutil invocar em contrario a competencia gera] !'econheoida 
no P.oder Judicial pa1;a, no reg•im~m que adaptamos, conhe,cer da in-
co·nstitucionalidacle .das leis ou dos actos do Executivo (porque, em 
relação ao estado de s.itio, a nossa Constít.uição inclinou-se antes parR 
as pratieas parlamentares, seguindo de preferencia a Constituição ar-
gentina, que, como vim.os em Alberdi, i1nspirou-se na chilêna, segun-
do a qual a deolar ação do Presidente, quando o s itio protrahe-se atê 
a, reunião do Congresso, é conside·raveJ a uma simples· proposta de lei. 

.Seja como fôr, tal é o nosso ·direito, tal a conclusão que pode-
mo·s .-tirar . (Barradas - Docil:nventos Parlarrn.entares, vol. VI, pagi· 
na316). ' , 

O :SR. PLINIO CAsAog : -'-A soJução do caso vertente dev<e ser votru'!a pelas 
ü.ua •s Casas do Congresso. Do contrario, teriam·os este absurdo, que redu-
zir ia o Congr€sso a uma situação deprimente: 

O sitio podeda ter sido uma manobra do E:xe·cutivo. Este, :nas vesp·erás 
da reunião do Congresso, decretaria a medida, invadindo a esphera do Con· 
gresso . E, como adverte Ruy Baiibosa, p_ara outorgar 0 s.itiõ solicitado \)010 
GO'Verno, ha mi·stér do· voto iavorave1 da.s duas Camaras. Para· sustentar o 
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sitio estabelecido peJo Governo, uma só das Casas do Conrgresso é bastainte . 
No primeiro caso, t~ata-se de adoptar um· projocto; no ·segu)ado, - de 
rejeitai-o. 

O SR. FRANCISCO CAJMPors: - iE' a fatalidade d.o regfa1e n represe:ntativo • 
. O SR . PLINIO CAsAoo: - Não apoiado. Na Franç1a ha regimen represen-

tativo e n ão é assim. Nesse paiz, na a usencia do Congrêsso, o Poder Exe-
cutwo decreta o s·itio e o Ccmgre5so se reune, de pieno dti.reito, dous dias 
dep~is . 

O SR. FRANCISCO CAMPos: - Lá lha disposições que n ão tem0rs. 
O SR. J'LINIO CASA.Do: - Q11er<em .saber os !11P1brres· Deputados como alli 

siJ faz? Diz a .lei ,(J.e 1878 que, havendo -0.iver,ge'Ilcia, dissentilmen-t, entre as 
duas Casas do Parlarnen.to, o estado de sitio é s u<wenso de pleno direito. 

O SR . PmEs Do Rro: - Então, o sitio .cont-irrma até o pronunciamento do 
Congresso? 

o SR. PLINio CAsADo: - Não ha ,estado de si.tio. Agora. ha um pro:iiecto 
de lt>i qué o rCongr.essó dev.a encaminhar. 

Sr. Pr€1Sidente, ffi.am estas Ás <!ünsiderações que eu devia fazer. o no~ 
bre Deputtvdo por Minq,s rGeraes d•isse q ue V'inha d1scutir, a;penas, a parte 
juridica, porquanto a parte moral 'e po.J1tica j á tinba s1c1o discuti.d.a, ex- (l)bwn. 
dantia, pelo nobre leader da matoni·a. 

Elntre1xLnto, :S. Ex. twmbem fez con slide.rações de ü~ide:m politi.cia. Fez. a 
apologia da autoridade, disse rque ·a 1iberd.aide, que nós propugna:'Vamo·s, eira 
a palavm õ.ca, -vasia d~ sentido, era aiquella ivirtude de q ue fa1la'Va Brr'utrnJ 
ao morrer. 

Não querro acom,panhar o nobr e . Deputa,do nesse t erreino, po.rque soru ho· 
mem retemperado n:as lutas da' tribuna e oomPrehendi desde ·logo que a maio-
ria o que .qUeQ· é discutir. estes •assum1ptos dle ordem politica, fugindo <i.o de-
bate estrictamente constitucional. 

Eu podia fazer, agora, u~ perorração violenta, atacando o estado die S'l· 
tio, mostrando ao Co1ngresso que essa meéj1da cruel só te·m trazido· luto, rra-
g.rimas e o {Desespero do Brasdl. Não o farej, tGda'Via, por.que a minha ques. 
tão ê esta: a incoinstituc1onalidade do slUo actual. 

rSenhorns, ha uma cou sra peior do ·q·ue 'O estado de sdtio, pelô:t' do que esta 
situação .a.ffJ.í.ctiva, desesperrudora, sob ique vivemos: é .o Congresso Nacio.rual 
não dar um ar de •sua 1graça, n ã o dar um ar de vida, ao m1enos paira '1eva.r 
ao .coração do Brasil este cqnsold: a .Qerteza ·dle que o seu Parlamento aindo. 
exist0 . 

O Congresso, entre<tamto, deserta do CUlntPrimento do seu d1eyer e se 
.prosterna ãe<vnte do Presidente da Republica, deixando que eUe tripudie so-
b~e a sua soberania . ~ProPestos ei apoiados. O orador é au1nprwnentado ) . 

O Sr. Manoel Villaboim: (JpMa uma expU/cação p es8D·i1Ân - S r. Presiden-
te, acruba o orador de ouvir com a atten ção, que a todos se imrpõe, a palavra 
esclarecida do seu querido collegã, ~· nabre Deiputado pelo R-io Grande do· Su:l, 
Sr. Plinio Casado. 

Ainda uma vez adrmirou o orador os recu rsos de s ua mtelligencia pGderosa. 
e a cultura, cada vez maior, com q ue S. Etx. a tem aprimorado. 

Justamente por coexistirem 110 esrpiri.to ele S. Ex. esses requisitos, que o 
'habilitaram a rformular, contra o de'Cret.o do sitio, uma argumentação formida-
vel, é que, depois da ora;ção de S. Ex . se sente tranquillo 0 oràdor, q uaIJ.to 
li sorte da doutriná que sustenta e que manifestou em diversos apartes, 
nesta Casa . 
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Não conseguiu S': Ex ., feli=ente, demonstrar · a procedencia das Sua.!! 
:razões . 

O SR. ANTONIO CM!Los: - Apezar de ser ouvido por todos com ouvidos ds 
quem queri-a ser convencido. 

O •SR. MANoElL V1LLAB01M: - \Sentiu o orador~ desde lqgo, a.os . l:/rimeiros 
argumentos por S . Ex,. formulados, que a parté pdncipal de sua oração llin!b<t 
de ser por força a,quell.a: com que ;perorou, isto é, o ataque .aá Sr. Presiil'ent~ 
da Republica e ao Congrooso: aquelle, pelo oq.ue t em praticado em 'defesa dQ 
-ordem, e ü Congresso ;por ter deixado áe agir, desde os primeiro:> momentos, 
contra o estado de sitio, mo.strando-se ·assim1 submisso a o Exe0utivo;_ quamdo é 
cerito que o Congresso não conseguiu si•quer constituir a Mesa q ue deve dir.igir 
seus trabalhos. 

0 SR. AuausTo DE LIMA: - 0 Poder Exec,utivo :provavelmente mandará 
mensa,gem j.usti.ficando a pro rogação do sitio. 

O SR. MANOEL V1LL.Al30IM: - Es ta rfoi a parte mais im;portante e sol_!lmno 
do discurso de S ·Ex., e S . Ecx., precisava dessa peroração, porque a fvaJquezai 
de seus argumentos se mainifesrtou desde logo, a t é na transacção ·pela qual teYe 
de accettar, deante do aparte de um dos nobres me~bros desta· Casa:;--que o 
sitio decretàdo pelo E:X:eêutivo poderá entrar pelo p eríodo de funccionamento 
dü Congresso, comrtã:nto que s eja Por poucos dias. 

O SR. P LINIO CASADO: - Sustentei com 'Ruy IBar,bos,a . 
O SR, MANOEL VILLABoM: - Dos fundamentos principaes de sua argume 'i' 

tação, já tão combalida por esta pequena 'concessão, espero que nada restai~. 
S. Ex. queria demonstrar - e este é o seu proposit o no seu manifesto -
que não é licito ào Presidente da Republica decretar estado de sHlü que \j!J 
prolongue pelo período de funccionamento do Congresso, salvo, co·ncor-da; aigora. 
S._ Ex., s i essa intromissão. rtiver duração de pou,cos diws. 

O SR. PLINio CASADO: - (Mas eu não fiz propriamente essa c-oincess~v . 
1() SR. •M.ANOEJL VILUABoIM: - P0is lbem : abramos mão desta vantagem, 

como V. Ex. tem ar>gumentado com· autoridades, licito serl'a invocar ' a sua, mai11 
preciosa que todas. 

O SR. PWNIO CAsADo: - M·ostrei 1tres casos· ... 
O rSR. MANOElL VILLABorM : -· Não IPOder.ja, na realidade, o nobre repre8~ .• 

ta,nte do Rio Grande ser bem succedido na sua tarefa, wpezar de todos os seus 
recursos de dia lecüca A expressão do art . 34, n. 21, da Constituição Fedent1, 
é de 'uma ciareza e de uma rigidez que não a;dmitfom breérlla . IrrfpossjviiI seria 1 
figurar um caso tão caracterizado · de applica,çâo da regra --..,. interpretatw 
cessat 'in claris, como o desse dispositivo constitucional. Por mais que S·a o 
to-rture não ,'se consegue dar-lhe sentido. diverso daquelle que resulta incisi;vo 
de suas palavras . E exprlmindo elle um conceito tão adeq'uado ao a.Bsumpto 
que regula, tão seguro, tão justo, tfio feliz, só as paixões politicas podem ex· 
p•Jicar o esforço JJOr. dar-'1he si•gnific'ado diveriH:i Pa:M r, tn~ uc.ée!!SO doM nosso., 
contradictores, que, através de conceitos aber~antes, como o de ser po~si;v,eI 
·Su&pender o que TLão existe, de supprimir , um effeito que se não manife~ta., 
acabaim- contradizendo-se a si me~mos. 

· Fugindo de um exame direcfo C.o texto co·nstitucional procur,i, ,9 nabve 
antaigonista o soccorro de publicistas estraingeiros, cuias opiniões, ip.anifes-
t adas sobre o dispositivo âa Constituição argentina, se enquadram na de 
:A.maneio A lçorta . Para este notavel publicista, citado n.o manifesto, a attri-
buição outorgada ao Congresso para apvrovar ou susvender o s·itio decvetaào 
.pelo Executi<vo, Jey& á conclusao de que, desde que o Con gresso entre a 



163 -

fonccionar, o decreto ·de .Eitio expedido pelo Executivo vale um simples pro~ · 
jecto ele lei. 

.Ora, para isto preciso seria que as palavras tivessem perdido de toa<> a 
sua slgnificaçào natura:!, uma vez que passass·em para o dominio das leis. 

Como approvar um estado de sitio que ainda não tenha existencia? Como 
suspender um estado de sitio ·que não exista? Que e Q:Ue se vae suspender! 
O projecto· de lei? rSeria estravagante, até porque elle nenhuma efficien cia 
poderia ter. E dizer que o Co·ngresso poderá approvar ou s.uspender o estado 
de sitio não é dizer que pôde approvar ou suspen der um projecito de lei. 

Affirmar que ao Congresso cempete a attri.buição de suspender o sitio 
decretado pelo _Presidente da Repu'blíca, envolve recon'hecêr e .proclamar a · 
existencia de uma causa erii acçãô, isto é, que o sitio, assim decretado, está 
operando os seus effeitos. 

!Si a Constituição houvera dado ao Congresso a attr1buição apenas. de 
.approvar o sitio decretado .pelo Poder ExecU'tivo, pederia haver· du vida so·b're 
si, uma vez aberto o Congresso, elle se cons·iderâria ou não El,m funcção antes de 
approvaclo. Ahi poderiam surgir controversias : 

Deante, por ém, da exPres;;ão aprProvar ou sus./i-enr.ler, toda controversia se 
torna impossivel. O uHimo vocabulo ao lado do prim<i!ro patentea Incisiva-
mente que o ·sitio continua a actuar,• mesmo antes cl<i approvado, .pois que, de 
outro modo, a suspensão seria . uma .superf·ectação. IOomo suspender o que pela 
abertura elo Congresso estava suspenso? Certamente por esta rai ão é que 
Ruy Barbosa não adaptou a .argumentação de Alcol\ta e outros. Senti;iUhe, 
desde logo, o vasio, o espirita penetrante do incomparavel Mestre. · 

l't ecorreu ell<i a argumentos differentes, que, entretanto, tamberµ não ,.~ 
recem concludentes . 

:Mede, hem o orador a temer-idade de examinal-os, tão extra ·~rdinario (1ra. 
o pod&r de raciocinio, tão a ssombrosa a cultura de seu autor. ;.:>ominado .. rio-
rém, pelo dever que impõe a contradicta ao manifesto da chama 'l.a hoj e e,<rque-
da parlamenta r, a impressão de irr<iverencia, ele quasi sa crileg!©, arrisca-r;e 
o orador a contra riar a a,rgumentfl.ção daquelle espirita que tanto tinha de 
diYino . 

Exprimiu-sé, assim, Ruy Barbosa, ao rpleitear .perante o Supremo Tribu-
nal um luabeas-coi·pus, a 9 de maio de 1914, isto ê, durante o estr;,do de sítio 
df.cretadó pelo G0verno ào marec·hal H<irmes da :B~onseca: 

· "O que fez o art. ·34, n. 21, da Constituição, 1'oi, justamente, pre-
venir a emergencla de abusos comG o de agora, e deixar-lhes expres-
samente a cautelado o remedia, pondo-o, com wm texto explicito, nas 
mãos do Congresso Nacional . O desmando era possiv<il, era .previsível, 
e, em materia de tão graves perigos, seria de bom aviso detxar, como. 
se lleixou, formulado o correctlvo. Foi o que fez o àrt. 34, n. 21, da 
Constitução. " 

Qual foi , ainda assim, o remedio ministrado pela Constituição? O da srur-
pensão do sHio. m:: por que sera preciso appUcar o remed!o da sus·pensií.o T 
Por que o sitio t enha existe.ncJa legal e, de outro modo, corntinua.ria em vigor. 
Si elle, uma vez decretado, não se <iStendesse até depois das funcções do Co·n-
gresso, O·ncle a neces.sldooe do remedio, que aliás é facultativo, ,podendo ou não 
o Congresso deli e se utilizar? / 

·A conclusão a tira r das proprl.as palavras do Mestre é, consequentemen-
te, que a faculdade outorgada ao CongrBSso ·não envolvia um remedio contra 
abusos, isto é, contra uso de faculdades não outorgadas do Executivo. 

O remedia, sob esse ponto d<i vi·sta, seria desn ecessario desde que, faltan-
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do ao Executivo autoridade pàral decretar o sitio com éxtensão á épooo de 
funccicmamento normal do Congresso, esse sitio céssaria por si mesmo Urrna 
vez aberto o Congresso, i·ndependentemente de a6to delle su spendendo-o . . Si 
previu abusos, a Constitui:ção os teria evitado declarando incisav-amente que 
o .sitio decretax:Io pelo Presidente não ti'a nsporá a data do começo das sessões 
1egislatlva;s. Seria uma fórma simples e inilludivel. 

Dando ao Congresso no art. 34, ·n. :21, a fa culdade d.e suspender o slt10, 
poderia ter querido evita!" abusos, porém, não os que decorrent!js da falta de 
competencia -para a decretação delle pelo Poder Executivo, casos em que el!'e 
seria inexistente. Além de que a suspensão pode s.er ~·esolvida pelo Gongresso, 
,Por ter.em cessado os motivos do sitio. 

E o 1\IIe.stre confiou po-uco nesse seu argumento, tanto que procurou Jogo 
recorrer a outros em que já não figura a intençã o attribuida ao legislador 
constituinte .de evitar abuso>: do Executivo; aqui j.á a faculdade attribuida ao 
Co·ngresso de suspender o sitio visa situações para S. Ex. lidimamente con-
stitucionaes . 

A argumentação não é, entretanto,. mais feliz. 
Continúa R11y Barbosa, na sua oração perante o Supremo, que Qliá~ nAo 

lhe concedeu o habeas-aorJ.YU8: 

"Depois, circumstancias ha, nas quaes pôde succeller -regule:!' 
mente que ao reunirc-se o Congresso, encontre em e-sta.do de sitio, muit~ 
licitamente esta!belecido .pelo chefe do Poder Executivo, algum ponto 
do territorio brasileir0, e tenha, pois, .que deliberar sobre a sua sus-
1lensão, ou manutenção. JDssa hypothese é susceptivel ile se verificar 
em tres categorias de ca..~os, todos elles de uma legitimidade. incon-
testavel. 

A primeira comsiste nos casos de aggressão estrangêira . O Con: 
gresso não estava reunido. O Pre~1idente da Republica declarou b sitio 
no ponto do territorio nacional invadido ou ameaçado pelo inimi·go. 
A medida era de urgencia iÍX\ínediata. O a1·t . 48, n. 15, da Constitui· 
(;ão declaradamente autoriza o Govel'no a decreta:l-a. Não. se pode 
aiguardar a reumião do corpo 

0

Jegislativo. ·Este enco·ntra, pois, o sitio, 
constituci-OnaSmente e.sta.belecido. ::M:ws, t em que resolver sobre o 
a:certo, a opportunidade, a conveniencia da sua verduração. E' o que 
f ez, no seu· n. 21, o art. 34 da Constituição." 

" Outras vezes succ.ederá, .que, nos intervallos das sessÕjlS parla· 
mentar@s, e dentro dos limites constitucionaes da duração desse !n-
tervallo, lhaja door<Jtado o Governo, no uso da sua legitima autoridade, 
G @stado de sitio, mas, que, occurrencias s upervenientes o obrigqem, 
iiepois a convocar extra ordinariamente o Congresso Nacional. Abre-
se elle, pois, estando em vigor essa medida. Nimguem a poderia arguir 
de i•nconstitucionalida de. Mas era mi.stér dair ao Congresso Nacional 
a mis-são de a sus·pender se ·conviesse. •Foi o que fez, ainda a Consti-
t uição no art. 34, n. 21. 

Em terceiro Jogar, poàerá tambem acrnntecer que; ma ausencia 
do Congresso, na intercadencia constitucíonal dM suas sessões, que é, 
normalmente, de oito mezes, o Governo julgue inévitavel recorrer ao 
estado de sitio, mas ao mesmo t empo, distando ainda muito a data 
ordinaria do começo dos trabalhqs Jegis1ativos, a gravidade da situa· 
ção e obrigue a comvocar, ao mesmo · tempo, as camará.s e~traordina· 

rlas Quando ellas se i:-eunirem, · encd;ntra1'ão o estado de isitfo decla-
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rado pelo . Governo, e dec!araido competentemente. Mas, talvez seja 
de lbom qonselho suspendei-o. Cumpria, logo, para isso, 1ha'bi!ital-as de 
um modo indubitave! . .Foi o que fez, no ar>t. 34, n. 21, a Constitui-
ção '.Brasileira." 

Distingulmdo assim onde o preceito positivo e geral da Constituição n !to 
distinguio, o novo a,_rguniento pretendi; que esse ·di<Spositivo d'e ordem geral 
tenha tido por o·lijectivo justamente situações excepcionaes, em vez das que 
decorrem do funccionamento normal dos poderes publicos. 

IAccresce a. isto que , o a.rgumento decorrente do primeiro dos ·Casos figu-
rados é contraprodu cente; prova em favor dos coritradictores d~ saudoso 
i\iestre; ·Prova em favor da doutrina sustentada pelo orador, como é facil de 
verifkar . 

A Constituição, no art. 80 a que se refere o Mestre, equipara os dous 
casos de aggressão estrangeira e commoção intestina e autoriza o Presidente 
da Republica a de c•larar o estado de sitio, tanto naqµelle como neste. 

O texto é um só; a. autorização é dada, em um e outro caso, nos mesm9s 
termos, pelas mesmas palavras . · 

Si se admitte .que no caso de aggressão estrangeira o Presidente da !Rey1r•.-
blica possa decretar o sitio para entrar pelo período de funcções do Con-
.gre.sso, é .Jogico concluir-se •que essa faculdade pôde ser e:x:ercida. p elo Exe-
cutivo tambem no caso de cómmoção intestina. 

E quantas vezes uma eommoção intestima pôde ser mais grave que urna. 
aggressão estrangeira! 

O SR. ÀDOLiPHo B-ERGAMINI: - Nunca! 
O SR. llYLANomr, VrLLABOIM: - A distiricçã.o de IRuy Barbosa, nq,o se justl-· 

fica, portanto ' 
O SR. PLrNro CASADO: - Just.iifica-:se . . Dizem todos os tratadistas - e em 

aula !lU o sustento - que a distin cção vem do .seguinte: na aggreGsão estran-
geira a suspensão das garantias é menos que nada; a patria vi.bra como um 
só bomein, não ha perseguiçõ·e.s dsntro das fronteiras, estão todos [undido3 
como uma bala! Na commoção illtestina, n ão. 

O SR. MAN-oEJr, VrLLABorM : - ·Então, para o caso ·de aggressão estrangeira 
:não haverá necessidade do estado de sitio. (.Apoiados'. ) E, s1 ·é assim, um sitio 
inutil para a defesa da ordem, só conservaria o effei1b de 11mita r sem n e-
cessidade os d ireitos individu aes . Seria mais facil admi:ttir, pois, sua cessação 

·com a ábertura do Congresso. 
ô SR . . PLINIO CAs.ux. 1 - l<!empl'e pôde i;er necessar10. 
O FR. MANOEL VIDLABorM: - Dizia o orador que pode, muitas vezes, a 

commoção Intestina ser mais gra ve do que a aggressão estrangeira. Contestou-
º o 1Sr . Adolpho Bergamini. Mas trata-se de um . caso tão ntuitivo, tão 
simples, ·que i;eria atê difJ'lcll dem-onstral-o por meio de argumentos. 

O SR. ADoLPHo BmmAMINI: - - Que. unia aggressão es.trangeira ·possa ser 
menos grave do que uma comrnoção intestina?! 

o SR . MANOEL VILLABorM: - P erl-eitamente . Começa dependendo Jogo do 
valo[', da capacidade aggiressiva do a;dversairo. Não ha necessidade de usar 
de o-utros a1,gumentos. (.Apoiaào's). 

O SR. PrREs Do ·Rm: - A guerra da seecessão, nos 1Estados Unidos, teve 
importancia farcour~paravelmente maioil.' do .que a guerra ·daq·uel1e Paiz com a 
·Bespa;nba. 

o SR. MANOEL VILLABOIM: - .Seja ·como fôr, o ·ce·rto l(Í :que a Constituiçli,O• 
equ!pa.rou, ·terminantemente, as d uas situações e •pertniUiu :que o Presidente 
·aa Republica decretasse o sitio ean ambas, 
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:Des,t'ilJ!'te, si o grande brasi!lei.:m ~uy , Barbosa aJdmittiu nCJ1 rp1rhneiro caso , 
o sitio fosse declarado para vi!gorar cdl\M'ante o pea-iodo de' f.uncçã!!> de Con•' 
gresso, forçosamente a mesma faeUJlldaàe exislte no outl'o· càJso. 

Basta esse argumento para destruliT p ~ Ruy Ba,r-,bosa e provar a ~egiti · 
mJdade do aicto do 'E"rooidente da Riepublica, estendendo o sitio até o pe~iodo 
conre.sp:orndentt;i ás funcções do Oong>resso . 

o SR. ADOLPffo BERGAMINI: - o sitio iTideterrn'inado . .. 
O SR . MANOEL VILLABorM : ~ FJxaid:o até 31 de Dezembro, poàe ser longo, 

indeterminadü é que não é. 
· O .SR. A'DoLPHO BElRGAMINI: __::_ Ter~nos o estado de siüo até 15 de No· 

vembTO de 1>926·. 
G SR. MANmlJL VrLLABoIM: - Em summa, Sr. Pr~si:C.ente, com esse argu-

mento o orador responde ao de Ruy Barbosa. Os outros dous casos por elle 
figul'ados, de pura rpossibi1idade n ão autorizariam conclusãô algu~a a favor 
de Stla dout,r:ina, O U contra a do orador . :São méros exemplos, que. não podem 
a!f€ctar á.s conclu.sões rdo orador contra .o pri.meiro . 

Assi.rn, a situação veroaideira é esta: o ;p.rimeko argum ün t.o de 1; ue o es-
tado de sitio decretado ;pelo P.res~d·eme da Repuh!ic"a vale .apenas, unia vez 
ab'e.rto o Congresso., como pro']_;rosta de ilei•, se destroe com as ·ponderações ~eifa~ 
a ['espeito da s ig>niif.tcação da. '.Pihrase co:nstitudonal "appro•var o u sus1pendev o 
l?lüo"; o segund,ó argumento, ~·esultarute <}a dtsth::cção feita pefo• ext1;a0rrdi· 
nal'ic Mestre entre ~s hypotheses da aggressão estrangeira e a da co1r)moção 
intestina, est& demo'.tliStrado que ilH"o,va a favor da orpi.nião do orad~r pela 
paridade das situações. 

Sendo asc5im, e expostos argumentos decisivos em ,contr ario a 0 que sus-
tentau 'O ' illustre J)eputaid'O, não me. [parece ha,ver necers,sidade de aiccrescentar 
cousa a1guma para demonstrar que o sitio <iecretado 'Pelo Sir . Presidente 'lll\ 
Repub.Jica tem v!genda legal durante as sessões do Co1ngresso até q•ue este o 
surspe!llda. 

O SR. ADOLPHo 'Bmii!G'AMINI: - ,Ma;s , s i o Poder Execu tiv,o coimeça 'por não 
maindar Ipfr0rmaçôes? 

O SR. MAN,OBL VILLABOIM : .-- ~' outro caso. Nãio está em discussão" 
Temos que esperar, para elle, occasião opportuna. 

si o Congresso tem co.nheclimento '.ao estado de sitio e si parecer que elle 
i·~PrO·rta em urr.a :prnvidencia IP~·ejudicial á Nação, oµ i•njustificavel, de modo 
a dever s~·r sus[lenso immediatamente, calbe a qualquer Deputado a iniciaitiva 
de propo1r a sua suspensão . 

o SI\ , ANTONIC; ,CARLO'S. -- o deveI> . 
ó SR. ADOLPHO 'BBRGAMINI : - E qual o DeputaG.ü que terá ·essa i!igenul~ 

dade? 
o SR. MANOEL VILLABOIM: - Acho qu!l, á o:p1posição, pelo menos, era ·]j. 

óto e perd:oaveI essa Ingenuidade .. . 
Não parece que deva o 0>rador oocUJpar p'Or mais tem'.PO a attenção da 

Camara . Está eile certo de que apresentou air.gumentos .decisiv-o& contra 
aq,uelles produzido.s pelo no.tire Deputado rio ·g.ramd:ense . · 

Quanto á procedencia do sdtio e á sua razoabilidade, a qúe13tão ' assume 
caxa0ter C!e outra matur·eza. E.' um a;s•sumpto ·que rse '.PT€S.ta a .,Jongas · irr"pÚgna· 
ções da o'pposição, que o C!ebat erá; pelas iruformações dü Poder Executivo, 
pela àiscussão que aqui se t ravar ficará feita .certamente .a rpo::ova ~de que 
o Sr" Presidente da Republilca agiu imrsplirado mó •bem 11:rublico, na mainuten· 
ção da OQ'd!em, O· que tem sido s ua unica rpr eoecurpação . (Ap' oiadps). . 

E ' possivel que se diga' que S . Ex. ;p!Í'O'cura pvoceder., co·mp assoallha; a bp, , 
.pos.ição, rupenas [lara satisd'ação de seus odfos, rr.·as mão acredita o orador nem 
quaJquer membro desta Can-.ara tem '°' - direito dJe a0reci.itair, na pr o·cedencla 
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dessa accusaçã-0, ;por mais humana que fosse, atê certo ponto, a revolta pro-
duzida no seu espJrito, pelas inj•ustiças re·vo:lmntes de que em sido· alv.o . 

Todüs nós, e comnosco .s. Ex ., 0,esejamas ardentemente o a pàziguamer.to 
geral e d.m·adouro do paiz; mas onde está a culpa de que elle não se tenra 
ainda podido fazer? · 

Todos aqui são testemunha.a da atmo.splhe;ra dentro da qual S. Ex. as-
sumiu a pres'idencia da R;epufüica. 

O S8 "A4o.$ceo BERGAMINI; - Quem semeia ventos co·lhe tempestades. 
O S8 M(&o5. V/LLAÍioIM: - Esses ventos teem sido semeados pela op-

posição. (.Avovailos e não apotaàos). 
O SR. AzEJVEIDo LIMA: - E' isso·! Que.rn deg•oHou o Sr. I:I'i:neu Machado? 

Quem degollou o Sr. Salles Fil_ho? Qúem perseguiu atrozmente os adversa-
rias? Foi a opposição .. . 

O SR . JuL/ro PRElSTEs: - Mas V. Ex. esteve com ellé a1Jê quanao assumiu 
a preside:n;cia. 

O SR. Aoo·LPHo BElRGAMINI: - Atê q·uamdo começou a praticar aetos . 
destes . (Ha outros apartes). 

o tSR. MANOElL VILLABDiM: - P ede o orador aos nobr(;s :Ceirmtados que 
lhe deixem ·cnncluk o seu dia.curso e1n poucas palavras. 

O Ser. Presidente da Republica, dizia o .oi!"ax:Lorr, tev., a sua candidatura 
combatida com o e.m·prego dos r)rocessos rr_iiüs gnoss·eirus e crueis, como a 
!.ntrJga que se .promo•V3-".l entra ~~ Ex -0 os· milLtares. 

A' testa de um dos mai01res Estados da Republica, exencendo •com a ma 
xima dignidade as suas tuncções (apo1;acfos) era, o delle, um dos nomes na-
turalmente .indica<1os para a n::agisti!"atura s uplI"ema dio ipaiz . .A,pezar disso, J~ 

vantou-se a.quella ·campanha, de que ~se recordam, .com o animo revoltado, as 
almas jirstas . 

O SR . . ADoLPH.o BERGAMINI: - E que cessou quando S. Ex. assumiu · a 
presidencia, mi, ex.pectativa de que cump,rjsse a pala'V;ra data á face do paiz 
no seu programma li.ao no· cnnb dos Diarios .. 

O 1Sii. MANOEL VILLABóIM; :-- O que V. Ex. diz é contra a verdade dos 
factos ... 

O SR. AnoJ..J>Ho 1BERGAMINI: - Ao oontra:rio, ·é af!firma,ndo a verdade dos 
factos, 

O 1SR. MANOEL Vn,LABO~M; - ... a agitação .não cessou; a tpdndpio, affir-
rnava-se que o Sr. Arthur Bernardes não ser~a eleito; depois de elei•to, que 
não seria reconhecido; depois de reconheciidü, que .não S·er·ia empossado, e, de-
pois de err:possado, que não gover.naria; as ameaças erraim fe1Itas aberrtamente, 
insistentemente. 

O SR. AnoLPHo BERGAMINI: - A policia. reacdonaria veiu semp·re do 
Govemo, como já tenho demonstrado muitas vezes aqui. · 

O SR. MANOEL ' VILLABOTM: ..._ E assim se mamteve a agitação contra ene 
atê que rebe•ntou a ~-evolta de S. Paufo, c u jas .consequenciais tanto mal teein 
feito a-0 paiz e tão invenciveis obi·Ces crearaim á concordia entre brasileiros, 
que todos os dias o orado.r tpede a Deu,s ferwo;r.o;samenrte se realize, exttnmos 
todos os rancores. 

O SR . AooLPHo BERGAMINI; - Entr<itanto, pil'"aticou aictos de ag.gressã.o, 
como a lei de ilnrr,Jirensa, •co.rr..o a deg-oHa dois ca,ndid·atos legithn~énte eleüos. 

O SR. AN'.\'ONIO CAR!Jos: - A lei de imprrensa rtanto ··pôde ,ser um acito de 
aggressão, como de defesa. ' 

O SR, AnoLPHo BEROAM.INI: - Acto de defesa, quamdo a Nação estava 
em e:x;pectwtiva, quando o m•ais elementar hom senso maim1ava que S. E)x. 
empregasse. a therapeutiea seçl.ativ::i,. ' 



-168 - ' 

UM 1SR. DEJPUTAIDo: - T·heraipeutica sed·ativa, em face d,e revoltas ~omu a 
de 1922! 

o SR. ADüLPHO BERGAMINI: - Em 1922, quandJO os accusados já est~vam 
entre.gues á justiça, era o .caso de '.levanta:r o estado· de sttie. 

O SR. MANo)m, VILLABOIM : - Asstm, o Sr. P:residente da R epubllca não 
pód·e ser oensulXL<lo por.que não conseguiu ai(llda a·paziguar o paáz; o censtante 
estado de 1·evolta armada é que tem im;p•edido esse desideratum aspir'ade> TJOC 
todos nós, como po-r elle, mas que só se pôde cons~guir dentro da ordem. 

O pro:nrio imit€resse pes·:30'al do Sr. Presidente da Republica está na pacifi· 
cação. Mas, que se observa ainda hoje? Uma oipipo.si'ção sedidosa q'lle Ianga 
mão· de todos o•s m<,i·os : que a.g·or~.i. 1nesmo, oop-oi.s de derrotada e;m tados oa 
ipontos onde se :insurge com as armas nas mãos, cont,i•nua a m.anter a agita-
ção, com saorliicio do credito do Brasil <; &o bem estar da população, amar· 
rada a uma existencia amargurada :i:>e1a carestia da vilda e pnr outras dif· 
fl1culdad·es decorrentes da situação de ensegurança, de intTanquillidade, e dos 
grandes en·cangos a ugrr..entados ao 'l'hesouu·o da Nação: 

o SR. ANTONIO CARLOS•: - E' a .p·alavra do bom se·nsü. 
o SR. CA,l.l![ILLO PRATElS: - E do patriotismo. 
o 1SR . ADOLPHO BEJRGAMINI : - Nesse 1ponto VíV. EEx. são de uma in· 

coherencia flagiramte . Ora affinnam que o paiz está convulsionado do Ama· 
z-onas até o !Rio Grande do· suJ, • . . 

O SR. MANOEJL VILLABOIM: - Perm'ittrum que o o·rado·r cenclua. Di'sSé que 
a o:nipos·ição, dep-ois de lev,a,ntar-se de armas nas mão,s em va:rfos pontos do 
paiz e de te•r sido derrotada, não ten·dü encontrado apoio da nação, está na 
situação de não poder fazer vip;gar o seu famoso programa, apezar disto, 
1)-oTém, mamrt:é.m o estado de agitaçãio, usam:do de recur.s-os contra os quaes 
não é ipossivel, muitas vezes, agir promptarr_ente, sem a medida do estado de 
sitio, que aliás, evita outras deíe·s·as de caraicter mais vi·o.!ent-0. 

o SR. ADOLPHO BEJRGAMINI: - A Nação está toda com a oipposição, 
O SR. MANOEL VILLABOIM : - !Si assim fosse, a opposição estaria vencedoPa, 

a rr..en-os que não se queira i:r:r-ogar á mação a injuria de se~ uma °'.nação deô· 
fibrada . O contrM·i-11> ê, 'IJO·rêm, a 11eaUda.de. A nação, de 1nor:te a ~ul, tem 
vibrado ·pela m amutenção da ·o•rdem · e pe.la defesa das ins1!ituições, ' fortale-
cem1"o o Goiver•no, que as personifica .' 

·E' LPreciso, pois, que· os inimigos da tranquillidade volvam á. razão e con· 
corram :para que s·e restabeli;ça e ·se mantenha, com a .paz, a concordia entre 
o-s irmã-os brasileiros . ,E' esta a .g.rand·e .aspiração do ·orado·r, {\a C~mara e 
do Governo do 'pa.iz. (MwLto bem; miiito be·rn. O oraclor é muito cumpriiinen· 
tad.o' . Pahn1as nas galelf"ias) . 1 

O Sr. Fonseca Hennes (*) - (Para urna expUcação pessoal): - Sr. 
Pres:idente, a pro.po·stto de um dos topioos do discurso hontem lido ne.sta Ca· 
m•ara pelo HJus.tre representante do Rio Grande do Sul, cujo nome, àMa ve· 
nia, tenho a · honra de prof,erir, Sr. BapUsta Luzardo ... 

o SR. BAPTISTA LUZA!IDO: - Obrigado a V. Ex. 
O SR. FoNSEJCA I-IERM<EJS : - ... .taJlv.ez po!r deficiencia de cpmprehensã.o ou 

tivesse entendido S. Ex . aflfirmava . que, em 1914, quando, e·~viada a mensa· 
gem pelo Presidente da Repub.!ica ao Congresso N<i-ciona! dancjo notieia da 
decretação do e,stado de sitio, na ausencia ·desse· mesmo Congresso, · e JJQr 
P·ral!io além da data da sua reunião, o Congresso havia e laborado um proje· 
oto de lei r·elativamente ao assumpto, parecendo que ·essí'l projecto cje lei ~e· 

'-

(*) Nã.o foi revisto pelo orador. 



ria dé·o.gatorio do estado- de sttio dec~1reta.d0 ipeilo Eilceoutivo •e declaratorio 
pelo Congresso Nacional. Não é exaic:to. 

o SR. iPLINIO CASADO: - Houv;e approvaçãio. 
1() SR. FONSECA HERMES: ~ No uso de uma attribuição constitucional, o 

Sr. Presiden.te da Republica ,de então dec·re tou, po.r prazos limitaqos, o esta· 
do de sfüo, na ausencia do Congresso, sendo que o ultimo ia além do prazo 
da Teunião d'o Congresso. R-eunido este, ve.iu a mensagem, q<Ue foi distribui· 
da á Commissão de• Constit.uição e Justiça, e confiado o relato'rio e conse• 
quente parecer ' ao illustre Dep!Útado ,pelo Districto Federal oS!r. Nicanor Nrus- , 
cimento . 

S. Ex., de accõrdo c= o texto constitucional, estudou o assumpto e 
concluiu o seu relatorio offerecendo á consideração da Gamara um projectto 
de lei a.p.p1rovando, não S•imi;ilesmente a decretação do estado de sitio p.eJo 
Poder .:Elxecu:tivo, na ausencia do Cong.res.so, mas, ai'!lda, os actos praticados 
até a data da mensagem . 

O SR. PLINIO CAs·ADo: - E' de 19 de maio de 1914. 
o SR. FONSECA HElRMEs: - Esse vrC\·,iecto., submettido a debate, teve uma 

emenda da bancada fü<uminense, visto como, <d€in,tro do prazo do sitio pelo 
Poder Execwtivo decretado, inclulam-s.e º'' dias da eleiçãJo presidencial no 
E':).arlo e da eleição senatortal federal. Approvada essa e·menda, f.oi Incor-
porada ao proJecto, e, na •S'8ssão de 1° d:e junho, tendo eu a hon•ra de dirigtr 
a C'amara dos SM. Deputados ... 

O SR . THillRS CAIIDOSO: - Com grande brilharutismo. (Apoiados . ) 
o SR. FONS·ElCA HERMES: - AgTadeço a V . Ex . 
. . . e. sa,bendo sobre a mesa a redacção final do projecto, requeri a 1dis· 

pensa dos intersticios para q.ue immediatamente foss-e discutida e suhmetti-
da a vo:tos essa redacção . E o '[Jroj.ecto approvado pela Ca.mara esava redi-
gido nestes termos: , 

"Arfig0 ·unico . São approvaodo.s os estados d·e si tios decretados 
pelo Poder. Executivo pelos decretos numeras 10. 7·96, 1(}. ·7~7, 10. 83•5 
e 10.'886, bem co•mo todos os actos praticados durante os sitios assim 
d€1C\retados aúê a data da inens~·~·em, podendo º " Poder Executivo 
·suspender o ultimo sitio n as. comarcas de Nict'heroy e P ·et!rop.o.Jis nos 
·dias 7 ·e 8 de j'Ufüo, ·em iq<Ue se effoctuam, no 'IDsta'<'io do Rio, as elei-
ções senatorioal f-ederal -e <presidencial, e definitivamnt(l lo.go que as 
condições de seguramça publica o pe~·mittam, e dando opportuna-
mente conhecimneto ao C-ongresso das medida,s de que se tiver ut i-
lizado, documentando -as e revogando as di·sposições em cont'i·ru:io_ ,( 

1-Ia , p(}rtanto, juri.spr•udencia paPlam-entar a respeoito do caso . (Milito 
bem.) 

A Camara, interpretando os textos constitucionaes e ·O Senaido confir-
mando a opinião da Camara, e assim constituido o Congresso. Nacional, aip· 
provou o decreto de estaido de siüo, os actos ·pelo Executivo p1ra,Ucados, ·e 
fez mais, estand.o a f·unccionar ·na plena vigencia de suas attribuições ... 

O Sn. MANOEJL VILLABOIM: - O Supremo Tribuna.] não concede·u o ha. 
becis-corvus requerido pelo gra.rude Ruy Barbosa. 

O SR. PLINro CASADO: - Mas o Supremo não entrou em Indagações. 
O SR. FO·NS'lilCA HERMES: - . . . na, vigencia das suas funcções ainda de-

legou 3o Poder Executivo a funcção de suspender 0 siÜo em dias P'recisüs 
de que o Congresso tinlha pe·rfeitamente noUcia, pela .emenda o:Eferecida pela 
bancada fluminense de então, e, s:i~ . Pre.sidente, fez mais ainda: não esperou 
que viesse mensagem do Ex<e.cutivo d edarando que havia cessado . o motivo 
da suspensão aa.s garantias constítucionaoo, para que o Congr·esso sus1pendes" 
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se as medidas decretadas pelo Poder Executivo; delegou essa funcção ao 
E:x'ecutivo. 

Assim, iS.r. P1r€>Sidenite, estando f irmada a juris<p.ruden.cia, não parece 
que tenhamo's de recone~· a luminares e a constit'll'cionalistàs estrangeiros 
pa.ra que adoptem.os uma medida que está na nossa Constituição e na(! attri· 
buições do Congresso. (Af'Ui:to bem; muito bem. O orador é muito m«flllP:ti-
entaào.) 

SIDSSÃO DE 8 DE .MATO 

O Sr. B~ptista Luzardo: - Sr . P.r-esidente, a A!lian~a Libe!'tadora do 
Rio Grande do .Sul vae se dirigir ao paiz. 

Pedirei a attenção de V. ·Eoc., Sr. Presidente, e dos nobres repre· 
sentantes da Nação para o C.ocumento a cuja leitura vou proceder. 

A AllJLIANÇA I.füBERTAiDORA DO RLO GRANDE DO SUL 

AO PAIZ 

As a;ltas pil'8occupações de b em publ i·co e de d·esinte<ressado paitriotismo 
que ex·plicam a e-xistencia e . ·actividade .da op.posição riograndense não são 
exclusiva;s de uma .secção da nacionalidade. Dia a :dia se esboça com evi· 
dencia maior a identidade. de S'entir e de pensar do Paiz inté.iro, ·mha da 
i«l:entida;d·e dos soffrimentos que trabalham com igual dureza a a;Jma ele to· 
dos os ib-ons BrasHeiros. 

E' 'so'b a pressão das grandes amarguras .que a soHdarfodade 11acional 
se· desenQia e revela maio1r clareza. A dôr é um .soberano regeneraqor: apura 
e Tefina as enelrgias supremas e excirta as supremas virtudes . 

Todos O•S espi·ri·tos estão penetrados 4o triste descalabro das instituiç(ie:! 
Uvres lque nos rq,uizemo·s 1dar, ha: u·m largo terço de seculo, •Q em ouja ,pra;tica, 
sem uma su1bstancial alte;r!içiio, temo-s insistido musulma,n:amente, menos le· 
v,ados da espm-a.nça de ipo-ssivieis resultados satisfactorios do que dominados 
pela força de inercia, aggravaJd'a pelo nosso ca.ract ei'istico pe-ndor de conser· 
\ratismo e pelo natura l empe;rramento dos intere,ssados. 

'Tãó longo eris'aio foi mais que suffiCiente para retitrarmos o fruc}o da 
observação e da exp-eriencia, esse melhor criterio dos S'e·res intell!gentes . E 
a olJ:rservação e a eX'perienc.ia demmn1straram que, dessas 1.nstit't.llições, 1Uma boa 
parte estava errada - nem (; de malravilhar que a tentativa apr·essada dos 
ine:ioperientes constirtuintes, improvizadns .so{lre o reoente esboroamento do 
imperio centra.J1zad'o·, deixass·e de se·r impeccaV:el; e a par.te que . não estava 
errada tem sid·o to,rtulrada, desnaturada , falsificada pe.lo continuo uso vicio· 
so, eín mãos de homens moraJ ou intellectualmente incompéte.ntes, ou pri:va· 
dos pela influenci.a do ambieniB da acção benefica de que alguns seriam 
cap.~: 

A resultante de todas essas forças do .passado, 'que não pede prova, por 
que b'á é uma acqruisição do consenso nacional, po1,que já se trá_n&formou em 
eyidencai, é qu·e o Brasil se ar'.rasta nos dias que co;rem ' sob a ignomínia 

. dÔ despotismo e . da ty.rannia. ·As definições tambem seria;m ~füipensaveis; 
mas, no caso, não ,bastante brews para não ficarem de mais: despotismo 1 
a concentraçãb de todo o poder nas mãos de im1 só; tyránnia é o exercício 
do ·poder com crueldade. 
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Temos uma cousa ·e outra: temos casos da aspera fr8Jnqueza como o do 
Rlio Grande do lSul, onde a lei funda,mental oonf·ere exclus·tvamente .ao des-
pota a facuudade de fazer as leis, de as reg.ulam€illtar e, ap.plicar; ;pondo-J.he 
apenas na mandibula pantagruelica uns freios irrisorios de manteiga, ·que 
el'1e tra,ga e digere ad nutum; temos o caso geral dos eutros 1Estados, onde, -
virtualmente, as leis o.rga;rücas e a proprla Constituição Federal to~·naraim · 
possivel e facil a absorpção de toda a v ida pelos plethoricos regulos chama-
dos governadores e pr-esidentes; temos o ·Executivo Fed€lrail nomeando de 
facto, sem o minimo contrapeso, todos os agentes ·da actividade publica, a 
começar pelos Deputados e Senadores e a terminar pelos juizes s upe-rio1·es; 
temos, finalmente, a presente exhrbição desbragada do txei:cicio dt;l todo esse 
despoUsmo com luxo de deshurnana dureza, que co.nfrange o co;ração e revol-
ta o espírito, confiscação arbitraria da propriedade .particular, ,prisões atu-
lhadas de innocentes, torturas e supplicios inquisitoriaes, todo o co.rtejo olas-
sico das épocas nelroneanas. 

Jl>Ias 0 BrasH, corno entidade soberana e perpe tua, que não está sujeita 
a par€cer da a cção ·accidental <los cogumelos venBnosos agarrados ao seu 
co!l!ex robusto, guarda - 1guardalrá sempre ,--- a sua ;reserva de soberania 
indelegavel, lnalienavel, para, quando J'he approuver, enve redar magestoso 
pela avenida ·q•ue ' julgar m a is conve.niente aos seus destinos. 

[Nada mais justificavel nem mais oppo.rtuno, nesta hoira historica, do que 
esse Brasil, que não póde s~ presa perB-nne dos sugadores da sua se-iva, des-
tituídos da simp!Bs prob~bhlidaicle de adquirir .aptidão para uma concepção 
racional das fina:HdadBs nacionaes; nada mais justificavel, nem mais oppor· 
tuno, nem mais urge.nte do ·q,ue - o Brasil tomar a attitude imponBnte de 
~eassumpção da sua indeclinavel persona,li.da<le so·bBrana. , 

O que ha a fazer não são reformas seda;tivas, palliativosr remendo·s. O 
que reclfl!ma .o augusto soberano, de quem só 1ha a:ppellação para elle mesmo 
- é a remode<lação radical da .Republica. E:Ssa não pódreá ser operada pelas 
delon~as, dhi-canas e escusos .desvios doe proc€ssos 01:dinarios, nem soib, a 
inspfu:ação e autoridade da me·sma casta .que foi causa' ou instrumento do 
mal a supprimir, Essa remolcle:lação n eces.saria e inevitavel ha de sBr feita, 
com as naturaes atte·nuaçõ·es pro1pria.s dp doçura d·a indole brasileira, pelos 
nHilos summarios da Revolução . · 

A época da Hevo.J uçã.o está ' dB novo aberta ·para a nossa Pati'ia. Esta 
at.frrmação não é u•ma surpresa para ninguem que o.bserve cem juizo c!airo 
o espectaculo das cousas pubiicas nacionaes. Meno1s ainda será um espanta. 
l·ho para o animo educado e varonil dos brasHBiros .. E .' um novo jubtlêo rns 
cyclo d'a nossa v ída de nação. E' mais uma eminBncia no grandE: rote-iro d'& 
nossa marcha historica , conjugando-so peda mais Intima a;f<f.inidade aos outros 
marcos cyclo1iicos que o patriotismo progressista ,oont·empla orgu}hoso: 

A conq;uista da indtpendencia; . , 
A expulsão vio·lenta do p1irneiro Imperador, vio1Bnto; 
A libe.rtfl!ção dos negros; 
O suave desthro.namento do segundo Imperador, m·anso e apathico, ma,; 

personificando mU:a ins·tituição jncornpativel com a ir'lreprimive! tBildencia do 
P!tlz; 

A procl,amação da Repub!Ica; 
A deposição do Pl'imeiro Presidente, immefüata á sua desgraçada tenta-. 

tiva de Dicta;d·ura. 
Não é preciso m·ergulha:r no remoto passado, nem rem~morar nmne:i·o-

sos factos contBmporaneos de meno1· vulto e de feição menos dBfinida; con- · 
tentemo-nos com a1iontar. essas mais Blevadas culminancias no .reilB·vo da. nos-
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sa J1isto.ria, luminosos pontos de reifer,encia pelos q1uaes, aJfinal, emmi\lldeeido o 
rumo11· confuso do momento ·e aidormecidas as paixões irreifJecti:das, se meil.I-
rão a;s Htrgais paissadas {lo g,j,gamte Brasi!éiro, na dir,ecção da sua finalidade 
p@liüca e -so'ci'ail. 

Em poucas palavras ,podem ser indicadas as grandes linhas da .remodela:· 
ção 1nstitucional q·ue o paiz reclama -e qu,e ha de teoc- muito 'breve, sooam 
quaes ofr,em ·'os óbices que _os -bene.ficiarios da estag1nação, •co,mo. em tol}os os 
tem<pos, i!l'retenderam, op·põr. -Este ·singe:J'o. e dliap1ham_o raciocinio q·esponde 
â interrogação, tacita ou -e~presis•a, que se formula em todo-s os es,pfriitos, sa-
turados, corr:.-0 se aicham, da inifluencia das idéas e ovinfüe,s que des:pontaim 
,para a realidade effectiva: 

O Barsfil pret enãe ser considera.ão wm pclfl,z ciV'iiizado1; poils bem, o Brasil 
não dispõe das duas condições maAis rudiimentares e ess·enci111§s para ta!, por.-
que o Brasil NÃO TEM REPRESENa'AÇÃO E NÃO TEM JUSTIÇA. 

,Serâ preciso justifical-01s a<Js olhos dos Brasileilros? 1Ser1a quasi fazer 
aggir'avo a es,ses trin.ta e rtaintos, a esses talvez qu:aJrenita miJhões die habitan· 
tes d o nDSSO territo'l'iü·CO,]OSSO pl'-OVar O que todos veem, O •que todos sentem, 
o que todos lWir..e.ntam, ,isto é , que, sob as leis existentes; 

Ninguem teni certeza de ser aHsrtaído· eleitor; 
Nimguem tem certe'~ de votar, s i pm·ventura foi a listado ; 
Ninguem tem ce1:tf~za, de .que lh,e contem o V•oto, si ,po'!'Ven·tura vc;tou; 
Nj,nguem tem ceI'teza de .CJ:ue esse vo,tc;, mesmo de:vois de COí1taco. s.ja 

irespeitado na apwração àa apuração', no chamado ter1c'evro e'Scrutinio, que é 
arbitraria e descaradamente exerddo [lel-0 de.sposta substaintivo, o·'• pefos des· 
pota:s adjectivüs, ootnfürme o caso, !fõr da ireP<l'Cse:ntação, nacioná"· ''!l iias 
l(lcaes . 

. iSeria !l'aze,r a mesma faüu:ria preteuider persuadi,r alguem de que 0 seu 
,direito -- vers-e elle sobl'e o que_ versair - -pessoa ou ben.: - ha d~ ~~r tri· 
umplh:ante em qualquer lide a que tive,r de ser sujeito. -Toda a gente foge de 
entrega,r aos juize so destino dO'S ,seus fnteresses . Ai.nda mesmo quanto ás ga· 
ira;ntias infüviduae,s, a consdencia intima de caÇ!a um lhe diz que tem na sua 
pistola, ou bengala, ou nas pernas, para fugir, ' o meio m a is seguro de salvar 
a :propr.ia integridade . No Rio Ckande {lo .Sul - e o !fa;cto é analogo em toila 
a varte - as 0hamadas leis chegaram ª°' aperfeiçoamooto de fàcilitair aos 
assassinos mais caraicter.izados, aos malfeitores con!fessos, Uivrairem-se solto)l 
e absolvidos m 'e•ia duzia de hO~'aS depois de ,c,0mmettido O cirm e, SOb a ai1Je· 
gação e a pro1va sum1nariia de .que o ,pra ticaram e-m Jegitima defesa. E' a 
porta· _ira:ruca [JOl' onde teem escaipa<Io · e escaparr. diariamente i:ncontaveis 
delinquentes... quamio sãio amigps ,do despotismo imperante, ou a elle se 
filiam oppocturnamente. ' 

Ausenc1a d·e legitima ,representação e ausencia ·de justiça, são os dous 
grandes mailes do Brasil, são a ,causà prnfun'da da mo<estia constitucional q·ue 
lh e tem fe.ito :viver vida m-iseoc-avel :por tão longos annns, resoivendo-se afinai 
na febire aiJ.ta da Revolução . , 

Denunciaida a causa do mal, est,á indi:caido, virtualmente o rerr:.edfo. Nes>a 
i-nd'icaqão, ~or meno-s paJavras que nella ,se 'em!pil'.'eguem, ,está um vastissimo 
prog'!''am,ma politico e social, Jlella estará o ,progiramma do partido que surg1 
radioso e irrepir'imivel no horizonte da iPat:ria. füis a solução: ' 

Contra a ausencia de r epresent ação, o estabeleeimento dei v oto •secreto, 
unica fóam.a de voto sério; e a tnscripção obrigatoria ou automati:ca d·JS 
cidaidãos capazes, 'ªº attingiirem a m aioridade .po!itica, meio de cohilbir a: par• 
cialidad·e do~ funocionairios prevaricadoires, que diffi:cu:!tam quando não im· 
poss!bfütam, a .inscripção dos adv:erna·ri-os dos seu.s ,amos; 
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<Contra a falta de justiça - attribuição da legislação piro·cessual á Iegis 
laitura federal; e effectivação da independencia do Poder Jud-iciari-0, baseada na 
prerogativa de nomeair mediante rigoroso concucr:so, os jujze.s pll'imarü .. s, pro-
movel-os até aos mais a ltois '.Postos pvr antiguidade, fi.sca!iza,ndo a acção C..-.> 
·~o dos, elimin8J!Ldo, por ·processo, os inca,pazes rrorral ou ph.y.sica,mente. 

Essas duas girandes radtcaes e heroicas soluçõ·es, oncerram, outros me-
riios, 'O de não serem novidade sinão paira o.s mocr:cegos, sugadoxes, na obsrur.i 
Jade, do sangue e da sanle da nação . Elias são hoje lei para m uito·3 1iovos 
verda\leiramente civiliza.dos, sinão pacr:a todos . Só no Bra:;i! se reclama pela 
violencia reviolucionario a sua implantação, quando em toda pairte ellas teem 
sidü, como serão entre nós, o melhor <PQ'eventivo ·das revolu ções . 

Não se corr:1padeoo com a jndole do presente documento desce·r a .a nalyses 
completas. Bastam as girandes synthe.ses . Por ou'1:tro lado, é 1ntuitivo que, as-
sentados os '.Princípios cardeaes, os poá1tos maxim<S>.s de convergencia e con-
jimcção de todas as aispirações refo;rmadoras, as m1nudencias devem ,ser dei-
xadas paTa s8'l·ere ,resolvidas e fixadas O!P<POrtunamente, mediante a discussão 
e a cooperação exigi·das pela verdade de moüraUca. ID'essas theses 11ogkamente 
secundarias, entretan to, algumas ha tão vitaes para o bem do Paiz eomo as 
]JlrO'.l>rias fontes de ·que e.Jlas dimanam , 

Nessa ordem de ~d!éas, um ca}Jitulo·, antes de qualque;r outro, preoccupa 
a natural e louvavel c uriosidade civica, anciosa por ve r claramente explana-
dos os intuitos da Revo.Jução Brasileira : O BrasH, evid;'Jilltemente, é mal ad· 
ministrado, desde o que se re.fe·re á -condição pTimaria da circulação até a;o 
que entende com a ii!np,eriosa ne·cessidade da educação; :paj supposto rico, está 
ind:ividado e fa.J.lido ; <povo inteHigente' e arguto, permanece err" percentagem 
affligente na [le:numbira d'O a1J1alphabetis.mo: que soluç'ão oifferecem para os 
casos dessa ordem os refocmadores das instituições? 

Na Jmpossi:bi:lidade já referida de um •Completo processo analytico, <baste 
O'bservàr em ,globo que: representação ve.rdadeiira e ju stiça hvnesta são duas 
premissas d'onde nã o póde deixa;r de fluir todo o bem nacio1nal·, em qu alquer 
districto em qeu elle possa e deva ser ·CO!nsWerado; üS legisladores, legitimas 
represe·ntantes dos sentime.nto:s, vpiniões e .neces·sidades do <po:vo, di-scutirão e 
decretarão medidas que consultem a utilJdad.e .pubüca, sem a pressão f u nesta 
e humilhante do tP-Oderr central, actual invasor do Legi.slati:v-0 . Taes medidas 
não serão i1nfa!livelmernte as melhores; mas serão .sempre melho·raveis sob a 
mesma superior inspiração que as dictou . J'}m todv caso, o po:vo teirá o go-
verno q·ue m'.erecer, co·mo estabelece o adagio e como é justo, mas não como 
acontece ago;rá . 

A independencia do Poder L egisla tivo é' uma grande neicessidade ao mes -
mo teIDJpo poliUca e m;l'ral . E, com igual força de razão, é p;reciso que -0 
Executivo e o Judidario se n:ovam livremente nas suas oirbitws 0proprias. En-
tregwr cada fu1ncção 'ª º seu orgão respectivo é obtemperar á le i da natu reza 
e é o primeiro passos para no=alizar a vida m.aicional e eyitar de·oopções 
no funccio,name·nto das constituições ·poditioas mais bem 1ntencionadas. Mas, 
como nos organismos vivos, a especialização de cada orgão na sua :fu ncção 
não exclue, antes exige, coordenação ·e cooperaçao, s '"'1,n o • que não· poderia 
subsistir o oxg.anfamo. , 

Que a Cünstituiço de 24 de TuvereiTo niio responde a essas exigenc1as, 
ou, pelo menos, que s e presta a ser to!I'c1da rpara o máo lado, é innegavel deaa1 te 
elo deprimente .quaJdrro da situação a que chegárr..Qs, caira;cterizada p·ela ànnuI-
lação de todos os Poderes · :pelo .Executivo. A extrema preo-ccupação dv le.gis-
lador constituinte de separ= em abso.Juto os tres Poderes deu em resultado 
a confusão de todos em. um. E' :precisv emendar o erro c·o.mprovado e reco-
nhecido. Emar é dos homens e dos ,p,o·vos; teJ.mar no erro é que é ~as bestas. 
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A Revolução trJ.um.phante, consultando os legLtimos expçientes da; opinião 
na;cio·nal, ""e-modelará 001·tanr .. ente a Constituição e ais leis, conserva;n(jo o muito 
que eHa;s <teem de bom e cor.rigü1do o que eHtá provado se-r mão·. Essa girand<1 
obra, como já ficou dito, se :re-alizfü·-á com estricto· ""e;speito ao espil'ito da 
Demncra;cia. Não prevale•cerá a opinião de ·um homem, a não ser, que -nel)a ~e 
i·ncarne a da maioria do po'Vo. A m ag11itude da ca;usa e do morr..ento e a -!~e

cordação dos sacr:i:Etcios .na conquista do. ideal cq1n1mum e}evairão t0dqs os 
reforma;do•res á aJtuità dos sagrad:os i.nteresses da RepÜ'bHca. Ao õbservado1· 
que contempla á esta dista;ncia as .possfüiUda;des do f uturo podem, portanto, 
desen'haF-§e -com relativa nitidez os 'Contornos n:ais . empolgante,s da constru-
cção que se es-peTa: 

A H.e-vo:ução, naturalmente, TeSJPeitairá a foir:rr..a repubH-cana como a que 
me1'hor res:ponde á indolle C'Jo Paiz •e á sua süuação ,no sei"o da i.ril'.\andade 
ameri•Cat'a ; 

Corrserr'Vará o systema federativo co·mo inse.paravel da boa administra-
ção de -um J'~z das fümensões e da var.iedade geo.grruphica do nosso; 

DeCJreta.rá tO'da sas d-is-posições que foroo1 •necessarias para que seila uma 
realidade a actua1 exigencia constituciional da "independe-ncia e •haJrmonJa" 
C..os tres Poderes, approximanÇ!o co-nvenienten:.ente, no mesmo pé de igualdade, 
o Executivo do Legislativ.o e .incumbd111do o Judiciairio·, que é o poder desar· 
m ado de cá'erro e fogo, mas e n.co-uraçado na Lei, de dfae-1; a u:ltima palavra em 
totl0 ,conflicto que não tenha o pro,prio 'PÓ'VO .como arbiti-o supremo; 

Reccmhecerni-0. n-0 Preside.nte da ReiPubHea, ·n ifo o representante de um 
parti"do, mas o magfatra-do .supremo, não confiará a sua escoI-ha á falláoia 
(para este caso) do s uffragio umiver·s·al dkecto, ao qual -continuaria: a su1Jsti-
t1-lir-<;e, ,como agura a.contece, :urr..· ·c-0rrilho de po.J;itiqueiTO.s a :heios ao s enti-
mento J:?Opl,lla-r; ecritregará a nomeação do Flre.sidelllte á representação na.cio· 
nal legitimamente eleita, que rpoder-á, talvez, ;P:artilhar essa missão com algum 
-outi-o elem·ento de alta valia; 

,Es:twbele.cerá uma .COÜJ])eração pos,itiva entre os governos dos <Estados e 1 
, federal pm·a a mai-or inteni.sficação, das duas .condições primordiaes de ~ro-

gresso e vit::.lidade - circulaÇão e educação; . , 
\Lançará no Codigo Oomstitu1.·io-nail, ou em leis especiaes, bases claras e 

positivas p':.ra o pr-0gre.ss•o rr ora l e m aterial das claisses tr·abalha,c1oras, cr8'!l,1dJ 
a proteeção legal rpara a actividade do operMio, es·peeialménte no que. se •refere 
:â saude e instTu-cçã o, e o ampa,ro. para o tempo de invali-dez; 

[)efinirá com clareza na Constituibã o e nas Leis, além doá outros ca.sos 
de intervençã o nos Estados, os de suppressãn ou de adulteração do principio 
republicano e federativo - o:ligarchias, perpetua\!;ão de ·governadores, etc., 
co:nfiando ao Congre&"'o, por iniciativa propria ou do Exe·cutivo, decretar a 
.imtervenção .para -0 r estabelecimento da normalidade, baseado em consuli~ 
livre ao povo do E stado ·interessado; 

Consagrará effectivamente o principio da não accumulação de ord-enados, 
;0u •quaesquer remunerações pu:blicas, inclusive as dos repre.sentantes da 
Nação. 

'.Parece estranho que um pr-0gramma tão ra'.:!!o-nal, tão extreme de perigos 
para ·a sgciedade e de suspeita de egois.ino quanto aos que o prOPl;l·gham, tenha 
necessidáde de ·se fazer valer por meios revolucionarios! Os culpados de qu~ 
assim sejà siio os usurpadores do QJ-Oder. •Não representam o voto nem a opi· 
nião nacional, e obstinam-se em guardar, como propriedade pessoal, o mando 
-em •que se investiram iJlegitimam.ente. :Só se em·pr.ega· a violencia contra .o que 
não cede á r àzão .- A <força é a ,sancÇão ·ultima ª°' direito, na,s relações púvadà.1, 
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é com maior ev.idencia quando ê o proprio soberano, a Nação em massa, o ti-
!tular dó direito. 

·, A Revolução, entretanto, não ê forçosamente a guerra civil. Muitas re-
volucões, mesmo no J3rasil, _teem se effectuado sem um tiro, sem uma esto-
mda. Revolução, 'no seu aspecto mais tangível, é a reforma directamente effe-
ctuada pela nação, sem r.espeito a form·alidades legaes preex·Lstentes. Guerra. 
civll ~ o conflict~ armà..do entre gente da mesma nação. Muitas vezes a guerra 
civil .aipoia a Revolução. E' o ique se está dando no Hr-asil, sem a gerueraliza-
~~o material que,.a enorme extensão, do territerio impede, m·as com effectiva. 
ihtensidade e com a permanente ameaça de no·va.s demonstrações em novos 
~ocos de irrupção em qualquer sitió da vasta superfície. 

O grande P'heno1neno começou entre mês, como a historia tantas vezes 
o aponta entre todos os ·povos, po·r manifestações dispares, !soladas e appa-
rentemente sem n exo' umas com as outras. Mas todos os lev·antes, todas as 
tentativas, civis e militares, da presente Revolução teeni. obedecido â mesma 
causa. São symptomas ·da mesma enfermidade v.isceral, da mesma febr.e 
!arvada que vem sotunnamente trabaffiando o organismo da Republica e que 
,não deixará de se alastrar e de crescer em intensidade, emquanto uão !forem 
eliminados os venenos 9riginarios que a ·provocaram·. 

A iRevoiução não é de. civis, ;nem de militares; é de todo o Brasil. Por 
lsso mesmo serâ facil, maniter a po!1tiéa seguida até agora pelos revolucio-
narlos - de reduzir ao mínimo ·a guerra civil, com os seus horrores imme-
diatos e os seus rancores futuros, etnqú.anto a elaiboração revolucionaria se 
infiltra e arratga mais e mais nas camadas ·;profundas da oplniãq. 

Natura lmente, os interessa.dos na falsa ordem existente negam todo o 
merito á Revolução -e aos Revoltosos. Negam mesmo ·que ella e elles existam. 
Quando isso deixou de ser assim? 

Os tyrannos e os seus adulador.es levam mesmo a f alta de modestia, 
senão de bom senso, ao extremo de attribuirem â Revolução e .exduSi.vo intui-
to de ofd'ender as suas p essoas; d'eHes, quand~ estas realmente desappa:tecem 
ante a magnitude do ideal revolucionario. Entidades de acasb, nascidas de 
conluios obscuros de subalterna · politicàgem, sem <iuperficie · nacional, sem 
prestigio n a o·pinião, que os 'desconhecia a;té o dia em que surgiram, merecem 
menos ódio, como responsaveis pelo m al presente, do que compa1xao, como 
victimas da fatalidaide que os paz em evidencia e do formidavel estremeci-
mento que os vaé sepultar. 

6utro deploravel sestro .dos actuaes uS'b.rpa·dot•e::tda aut~ridade, que, aliá.s, 
tem sido o de muitos tyrannos -Ol!511terad6s por ·10.ngo exevcicio ãe mando 
abusivo, é' o de arvorarem em ponto de !honra não- resignarem os cargos. 
Invertem absurdamente em s-eu proveito o grito estoico :____ pereat mu.n&us., 
fifLt justitia! Corra o sangue, arraze-.se o peculio material e moraJ do povo, 
contanto que elles não 'larguem as prebendas! Entretanto, a historia fervilha. 
de exemp.Jos de sublimes , renuncias pela consideração do apaziguamento e da 
prosperidade geraes. Ellas são ao mesmo tempo o melhor venhor de esqueci-
mento de erros e crimes politicos e atê de redempção dos que os commette-
ram. Por amor dessas c~ns'fdera.ções humanas e sll.bias, abandonaram o poder, 
·nos dias que correm, os presidentes do Chile e da França. ·o prototypo dos 
autocratas modernos - Napoleão - abdicou ·duas vezes. E, para não invocar 
da nossa propria vida nacional mais do que factos · contemporaneos: renunciou 
o rei João Sexto; renunciou o seu filho, como Pedro- Primeiro do Brasil e 
como J>·edro Qua rto de Portugal; renunciou o fHho d'este, o nosso iPedro Se-
gundo; renunciou o gTande Regente; renunciaram Deodoro, Casti!'hos, Americo . 
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Brasiliense. A vida do,s 'bons e. dos justos ê feita mais de r~numcias q.ue de 
conquistas. Muitas vezes, para nãe renunciar o çar.go, é precipo repudiar o 
patriotismo e a .humanidadt! , 

O prolongamento do estado revoluclonarlo, se tem causadcl alguns· flreiltii· 
- zes · mà<teriaes - dos q uaes tal vez o maior seja ter dado prete:xoto ao poder 
cor rupto e corruptor .para aifundar as garras no Thesouro e metter os pés rio 
credito da Nação - tem, por outro lado, ravorec!do a influencia· benefica que 
o tempo representa na· formação dos jutzos correctos, -4-s primeiras impres-
sães, iRiormes ou grosseiras, filtradas através do. alarido reaccionario des des-
!Éructadores do abuso, vão cedendo o passu â. maior penetraç;io e meH:íor .in. 
rt:erpretação dos acontecimentos. 

A:ssim, jã .ca!hiu em descredito e em desuso a 1rncrepação, repetida a todos 
os propesitos, de pretenderem os mll!tares, mllltarlzar o Bra§ll. Bem ce·ao o 
ériterio instinctivamente sabio do povo rehaibilitou os propros soldados amoti-
nados de 1São Paulo . Elles cresooram promptamente na generosa imaginação. 
popular; como heróes albnegados e magnanimos votados em sacri.fiéio â. liber-
tação da Batria, respeitadores · e protectores das mesmas v!das e bens que o~ 
assalariades da ordem espuria malbarataram, pelo J:>ombardeio covarde, â dis-
tancia. emquamto· havia defenso·Fes na. praça, e pelo .saique infame, logo que 
estes operaram ser:enamente a 'Sua admiravel .retir:acJ..a. A assistir á dev™>tação 
da linda e soberba capital, co1n CUJa .população flçaram :mi,ra sempre frate;', 
·nizaàos, .preferiir8,Jil. levàr cavinhos~ente pav.a as selvas o triumpli.ante estan-
darte da Li<bertaÇão. Alll, sem o perlgo da immolação de i:nnocentes e da der.-
ruição de menumentos. de riiqueza e 'ê.a es_thetica, fizeram por _largos meze~ 
morder e, põ aos mesmos ·que os mão poileram vencer ·nas 'bar.ricadas da, 
Paulicéa. 

QuaesqueT que sejam as vicissitudes O.lle as contlngenclas aleatorias de 
g,uevr.a tão dE!sigual nos reservam, ê certo que e~ Iguassú. pulso.u a vida da 
Patria. A seiva rica de civismo q1,1e para alll con{lulu, ·como o sangue accõde 
no cor.aç_ão nas ,grandes · emoções, relfluirâ cei;i:amente .nã gloria da reg~neraoã.o . 
. do Brasil. E' questão · de tempo, e . de pouco temvo. 

Qúanto ao militarismo, os milltare.S 'são os primeiros a não no desejareJll. 
Mocida'de culta e veteramos esclarcidos,' todos ~abeni pela lição da :n!storla, e 
tarnlbem muito por experiencia domestica, que nã.o illa meio :mais seguro de, 
destruir o Exeréito ·<to que lhe entregar o governo. 4. graJ:lde maioria de mi· 
l!tares brasileiros, representada por um mi!.J;iar de officlaes de todas as a11masi 
e paten tes, mettidos em carceres· de cr~minosos vulgares, 'Pelos que empunha· 

·ram armas li'bertadoras e pelos que se acham foragidos, dentro e fóra do· 
paiz (sem con,tar os que formam ~ contra gosto nas <filas da t yr.annia), o que 
!leseja precisamente ·é que a sua classe se especifique no desempeniho da 
:f;JJ11cção h çmrosa e substancial ·de garantiT a . segurança da lPatria, e deseja 
m.ai-s, ·que .se dê fim ao albu.so cnrrente de muitos dos· ·seus aiband0111arem a 
cultur;i, dos •deveres prqfissfonaes .p'elas aventuras da falsa politica, cem pr.e~ 

juizo para o exercito e p ara os camaradas que p éi-manecem na fileira. 
Os que ,coml;l;ateram na regiã0 occupada pela Revolução, a fertil Iguassd, 

por elles tornada arena hi§torica do he·r.oismo, por elles revelada á attençãq 
~o· pa.iz cujos go:vernos lhe qesconheclam a rlque10a e !mportaRcia como chave 
d_a cl,efesa µacional, esses es.partanos de civismo e bravuva, •que, um contra 
CiJ'.jCo, iRflig~ra·~_. succ~ssivas derrotas 11,Í; hostes da tyra nnia, jâ. de muito tem-
po, em doçumento sole.mne, instituíram uma direcção supren1a encabeçada por 
um civil e' d'eclararam no me.smo diploma (que um dia se d'.ar.â publico) as .. 
suas preoccupações e designdos exclusivament~ dvicos. Ninguem teme o mi· 
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Jitaris~o no Brasil. Os proprios oppressores do povo P.arece jã. estarem fati-
gados de pret€11lder lograr o bom senso na,c1ona1 com a é:K!hi1bição de tal phan-
·tasma. 

A Revolução é um facto tão palpavel, que o seu esplrlto já invadiu os 
proprios a quem ella offende e ameaça. Nlnguem mais .nega a necessidade 
da reforma ~ E·, como ella nãci se farâ o.u se fará vicià.da, emq,uanto existir a 
artiJ'icial ordem actuaI, todos adml-rtem implicitamente a necessidade do pro-
e;ess0 expedito e dra:stico da Revolução. Quando mesmo consegui~sem adiai-a 
por concessões parciaes, to·da reforma que se fize§se seria ' virtualmente for-
!lll-da pela .Revolução. Sem ella, os gosadcires do •thesouro P,Ub!ico nunca 
admittiram alteração alguma no s.tatu quo da sua sensualidade egoistica. 

A consideração do bem puiblico reclama de to'dos os BrasÍleiros livres de 
interesses subalternos que prÇ>curem combinar o supremo esforço nacional, 
afim de que se ponha o mais breve e 1:lêfiniti\ro termo á grande crise. Alliança, 
Libertadora do Rio Grande do 81,11, que s~mpre teve, por cima da preoccupa-
ção do seu caso local, a da re•getneração da Republica, appella para todos 03 
patriotas de bôa vontade·. Nenhum deve ·perder-opportunidade alguma d~ ser-
vir á ·bõa causa". 

O SR . .MANOEL VILLAB01M: - \A prova da nossa tyra:nnia está em que sa 
préga a revolução no seio da JCamara. 

O SR. JoÃo LlsBoA: - Quando, atê, podia ser cá..ssada a ·palavra ao Depu-
tado que assim ·procede. · 

O SR. AooLPHo Bm00AM1N1: - - Temos n direito de !fallar. Não esta:in.08 
aqui ã mercê da condescendencia da nil:Uorla. Temos o direito de dizer da 
tribuna o que queremos, sem 4.!!e VV. EEx. se attrLbuam a qualidade '1e 
juízes. 

O '1SR. IMANoEJL VILLAB01M: - Quando VV. EEx., !f:'aitando ao seu aura-
:rnento, vêem aqui prégar a revoJ.ução, podi.a até .Jhes ser casS<Lda a palavra. 

- 0 SR. ADOLPHO BERGAllUN!: - Então, a nürioria está aqui â mercê da 
generosidade da maiel'ria? ! · · ~ 

O SR. MANOEL V!LLABOIM: - Nós é que não estamos á). mercê do ·q,ue 
.vrv. ElEx. queiram d:zer, atacando-nos, até, ezn. termos menos co,rtezes. 

(GoniJinúa a troca de vivos apa-rtes. O Sr. Presiàe1'1,te reclama a a;,Pf;ern,-, 
ção, fazendo sôar àemorad,a;;nçnte os tympamos.) 

o SR. BAPTISTA LUZARJ)O: - .sr. Presidente, vou continuaa-. 
o SR. HENRIQUE DoDSWORTH: ~ Os d·i;scursos já não são pu:blicadoS, &. 

agora querem até fonpedir ,que os Deputados os pronunciem! Cada um tem o 
direito de prégar aqui a:s suas idéas. · 

E' uma vio!encia da maioria querer impedk o uso da :tribuna. E saibam 
que, si outros não fallarem, falia.rei eu, e desa.fio a que m'o impeçam& 

O SR. JoÃo LISBoA: - A maioria pôde 'não querer ouvir. 
O SR. HENRIQUE DoDswoRTH: - Emquan'to, no Senado, a representaÇão 

da mlnori•a é garantida, a Camrura mostra-se intolerante e violenta. · 
.o SR. FRANcrsco PEIXOTO: - Intolerantes são os revolucJ.onarios. 
o SR. LINOOLPHO PESSOA: Deve ser ouvido o o:rador, . embora po,ss:amG!! 

delle discordar. 

O SR. VICENTE '.PIRAGIBE: - :Ha dez nnos, o Sr. 'l\iraurkio de Lacerda. 
I!a, da trihuna da Camara republicana, o manifesto mónarchista de D. Lulr. 
de ll3ra,gança, e a Gamara inteira ap,provou a ip.serção desse docume~to no;s 
Annaes. 

o SR. FPf-NcISCO PEIXIJTO: - A 'Cam1l:ra .fez muito mal,, 
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o SR. LrNDOú>Ho CoLiLOR: - Nâo foi a leitura do manifesto que pro:vo-
cou o tumuJtó. 

O SR. BAPTISTA Lu:l:ARoo: - Foi; o Sr. Manoel Villaboim atacou-o"desde 
logo, e é a . maiori~ que está aco1nselhando nos seja cassada a .palaVTa. 

b SR . . F'RANCI::lco •SOLANo; ·-Não diga V. ·Ex.: "a maioria" ,iporque he. 
muitos Deputados da ma,fo;ria que o estão ouvindo com d maior acatani€11lJto. 
(Pal!mas da mAtnoriq,.} 

o SR. HENRIQUE D.ODSWOR'J,'H: - Muito bem; é um Depu:taido da ·mataria 
q1uem está p·rotesta:ndo contra o proce-d;imento de seus collegas. 

-o SR. AIWHUR <!AETANO: - E' a voz Ubera.1 de Peirnambuco•. 
O Sa. LINDOLPHo Cor,LOR: - Não -foi a leitura· do manife~to que J:>TOV-O{)ou 

o tumulto. 
o SR. BAPTISTA LUZ&RDO: - o Sr. Ma.noel Villaboim <feu o seu· 8ip&' te 

ao manifesto. 
· O · SR. MA.NOO!IL VI:LúABOIMS - Aparteei e apartea:rei quando quüi:er.. ~· 

me:u direito. 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - iE" eu acceitei (J a.1>a:rte com a educa(lão 

com que costumo acolher todos. mas, }o,go em seguida, vi que · o nobre De-
putado PO•r ;Minas Geraes adhavà. .que me devia ser cassada a palavr.a. 

·' o ISR. HENRIQUE .DODSWORTH: - Toda a o°DJ)osição .ouvi·U, àinda: 'hOntém, 
.com a m.aior consdie.ra,ção, o Sr .. . 1\il.lanoe.J Viillaboi.m. · Fó.ra de duvida é, não 
só direito de S. Ex. faflar e o pr.azer. da Camara escutal~o. Agora o q1:1e não 
~ pó.de consentir é que queiram impedir o oraddlr de occupar a t;ibuiia. Isto 
é · aibsurdo, e será inuti!, ciesP.e já o declaro.. < 

UM SR. DEPUTADO: - N!ng.üem quer. impedir. 
o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Gomo não, se atê foi sug.gerido 

saisse a palavra ao oradOiI'? ! . 
0 SR. L!NDOLi>HO , COLLOR: -

um docume:p,to sedi-cioso .p-óde ser 
O JSR. HENRIQUE Doosw'oRTH: 

E', de facto, umar .questão .. a examinar.: si 
lidÓ da tlribun~ da Gamara. 
- Então, V. Êx., eSltá cemmrando o, Sr., 

Pr·eStden te. 
O f?R . LINDOLJPHo CoLLOR: - ·Absôlutamente não. Más assiste-me o di' 

reito de ter opinião a r.es.peito dessa materia. · 
O SR. Í'>REsmENTE: - Attenção! Os·· 'Si·;;. Deputados 

l,J.Sar da pa;Iavra ao mesmo tempo. Qiiem teih a pailavra 
411zardo. 

não podem íod!JS 
é o Sr . Ba;ptista 

o ·SR. ·BAP'l'ISTA LUZARDOS - !Sr. Presidente, .vou concluir. 
O SR .• 'rosE' BoNÍFACIO: - Oumpre assignalar que o inci.dente ~6 sUTgiu, 

quando a leitura ·ao m·anifesto .estava .p.o,r ·assim dizer terminada . . A. maio· 
ria foda ouvira a leitura dc;> manifes1to CO•m attenção e em s.i.lencfo, me~mo 
porque esse manifesto ha de te!.' r~posta cabal e completa. 

O SR . .6APTISTA LuZARDo: - Era o que esparav•a da cul:tura da Calll\L1"a, 
e não o lacto que presenciám0s. 

O SR. Jo,AQUIM DE SALLEs: - V. Ex. faiHou no me.iodo mais préillundo 
silencio. Não tmititmo-s o que occorreu qu:an<J,o o leadélr respondia ao Sr. P.li· 
nio Casado e a minoria fez o túmult9 . . 

O SR. FJtAµcrnco PEIXOTO: - E' isso mesmo: . intoleTante é a minoria. -
O SR. BAPTISTA LUZARDo: - Era o qfl[e faltava, Sr. Presidente:· nós, da 

minoria, inte1essados em que a Ie!turft se fizesse no meio do maior silencio, 
para· ciue todos pudessem ouvir, fomos os promovedorés do ' tumulto ... !De:ve 
isso il'icar -consignado no meu discurso. 
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Vou t=ãna r · a •leitura: 
Nada resiste á ~.pinião. Quan.Qo mesmo as armas succumbem, ella trium-

pha . Mas no ca so p·resente do Brasil, ena tk-1l)pl~hara s~ que a s armas Jãr-
mais se abata m, s·enão pa ra serem qe ,no0vo levantadas com cresce;nte ener-
gia; rebrillha n do a o sol da Liberda de. E isso h3. de continua r assim, emquan-
to satisfaÇão compi-et a n ã o fôr da.d.a a soberania da op1:aião. 

O ·Bra.811 'desap;parecerla como nação ·culta se cÓntinuasse a supprnrtar o 
regjmen deprimente e obsoleto de ausencia da r ep resentaçãe v0erdadeira, qe 
falta de j1ustiç·a e de carencia. de iboa administração. 

,Mas essa •hy p otlhese é a bsurda em face do n o•sso passado e do nosso me-
rito present e. 

A R efo rm a , pois, é ínevita vel ; a falsa po11tica impéfüu-a e a impeqe ain-
da dti s~r rea lizada .;pelos m e ios le gaes em vigo.r : -'- e1Ja s e 4'ará p ela Revo-
lução. 

Montevid!éo, a bril d e 19·215 .• - J . F . ele Ass&s Brasil, presidente da. CÓm-
missão Executiva." 

Br. Presidente, feita a leitura, ·resta-me apenas lamentar o incldeDJte 
•havido e, mais ainda, que tenha sido imputada á minoria a auto'l'ia da per-
t ur.bação; sem mais· na:d.a dizer, tenho dado conhecimento á Cama.ra e ao 
paiz da pa1a;vra a a AlUança Libentadora do R io Grande do Sul. (Muito bem; 
m111ito bem.) · · 

O Sr. Albuquerque Liborio (prura uma ea;pZicação pessoal) --, Sr. Pr&-
11idente, o manifesto ;q:ue o n-Olbre DeP'Utado pelo Rio Grand!i). do Sul, SJ:". Ba-
ptlsta Luza:Nio, cujo nome peço venia para· declinar, leu, · ha pouco, da tribu-
na 4a Cama.ra, não é, coo:no pretende, o ·éco da opinião nacional no julga,r 
a hora politica q1ue passa. 

Esse libello não se !Pôde airvorar em um 'brado irreprimivel em prol da 
ca;osa da d emocracia, da (justiça e da liberdade. O que eHe patenteia a p.Jena 
luz é, inoontestav0elmente, o dese.Sper-0 de uma causa perdida, o desaponta-
mento qe ·uma am:bição frustrada, o desalento, a angiu(stia o estertD'r de uma 
insurreição jugiulada. e des'Í.IJ udlda. 

A "Alliança Libertadora ~', Sr. Preaidente, antes de pretender doutrinar 
á Nação, devia euuc idal-a ·s obre um ponto moral da mais alta relevancia, e 
que ha P-OUCO se referiu, em aparte, o no·bre Deputado por Minas ~raes, Sr. 
João Lisboa. Qual, IS'!'. Ptresidente, a razão que até ~oje não foi menciona-
da, poi:ique a . "Alliança !Libertadora " rompeu éom o Governo da Republica? 
Qual o motiv.o por que a "AlliaJ:tça Libe rtadora" co.nculcou o tratado !].e Pe. 
dras Altas? 

!Sr. Presid~nte, r eleva d'risar essa oiroumstancia: v isto como, .!I}ara que a 
doutrina ha pouco p'I'ê gada tenha autoridade e possa merecer !!!< attençãO' do 
paiz, é m i•sté r que s eus preconizadores, seus advogados, seus evange!i.stae, 
inteirem a N ação dos motiVO·S que os levaram a ttra nsgredir um pacto em 
que haviam empenhado so1ennemeJ:tte a sua pala vra. 

Sinto que o0s nobres Dep<utados, que r epresentam a opposiçã o 'rio1gran• 
dense do s ul nesta Caisa e comba tem. o Governo federal, não p.ermane céssem 
no r eci'nto, para me ouvi.r. a ll'éplica e confutrur os argumentos. 

Nã o é, certamente, que eJles temessem o ·humilde orad<>T., de todo em todo 
baldo dos recu rsos da palavr a e ipouco versado nos segredos .qa dialectica. 
(Não apoia:,àos . ) 

O &R . LrNDOLPHo !PEJssoA : ~ V . !Ex . está reve lando o contra<rio , (Muito 
bem.) 
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O 'SR. ALBUQUElRQUEJ 'LIBoRro: - E' que a sua ca.usa detles é indefensa-
vel. E' que os no•b:res Deputados pelo Rio Grande do Sul não poderiam fun-
damentar a attitude que assumiram oom relação ao ·Governo da Repuli>Üca.. 
E' qiue eHes bem sabem que, deante da procedencia de argumentos logicos, 
pnuco, bem pouco -valerã_o os c havões estafados .que sempre retrilham neI>ta 
Otsa. 

Sr. Presidente, os revolucionarios que fizeK"am parte da dhamada ".Al-
liança Li:bertadoran, dirigida pefo illustre Sr. Assis Brasil, e q1ue mezes· atraz 
ainda emp.unlhavam e agita.vam o facho o;l.a <lesordem nas cooe:ihi!'has e nos des-
campados do Rio Grande do Sul, faltaram, ilrrefragavelmente, á palavra em-
p€n!Jlada no pacto de Pedras· Altas, que poz termo á luta armada por ell!lil 
sustentada contra o 1.gover0no de seu Estado. 

IReme<ni.oretnos os :factos. A acta da pacilficação, lavrada em 1923, nevem-
bro ou dezembro., si me não engano, na casa de resj.d<Jncia da granja de Pe-
diras .A;Jtas, foi assignada, como se sabe, pelo ·Sr. marechal Setembrino de 
Carvalho, del<Jgado €Specáal do 8'r. iPresidente da Repu'bUca, e pelo Sr. Assis 
Brasil ,. chefe suprem9 das hostes revolucio.narlas., e ratificada posteriormen-
te pelo Sr. :)30I1ges de Medeiros, presidente do iR.io Grandé do Sul. 

DeS;Se aocôndo, que era o iremLltado de enten,dimento e ajuste .prévios en-
tre o 1Sr . marechal ··Setemblrino de Carvalho e o 8'r. Boi;ges de Medeúros, de 
um lado, e, de orutro., entre o mesmo marechal Setembrino de Can;va\ho e o 
Sr. .A;ssis Brasil, cons·tava que este i!lustire politico àançaria uma proclama-
ção, aconselhando os revolucionaI:io·s a deporem as armas, na çonf.ormidade 
do pacto, e Tec.ol>here·m-se aos seus lares., confiant~s nas .garantias of;f-erec\· 
djl.{l pelo O-OveTTio federai!. 

O SI\. LrN.DOLPHo COLLOR: - Os re.v:olucionarios do Riq Grande, em nzão 
do acc'ôrdo, eram :forçados a e ntr.egar asarniais aos ·of:ficiaes. do Exercito 
designados pa1ra isto pelo marechal M'ini,stro da Guerra e não a8 entregaram. 

O S.R . .AI..iliuQUEJRQu'E LIBORIO: - O nobre Deputado observa que os revo-
luclonarl9s se oprigavam a entregar as · a.rrnas a of!lciaes do Exercito, e, en~ 
tretwnto, n~o o fizeraJm. RectificQ, quanto a essa clau'Sula do accardo, o meu 
engano, que aproveitava aos revolucionarlos. 

A paz, -Sr. Presiqente, voltava, assim, alviçareira e confraterniza.dora, a.o 
seio attribu:lado d.o altivo e bravo povo riogirandense; que, de·balxo de duas 
bandeiras adversas .. uma da outra, havia m1Uito tempo que se batia com de-
nodo nos campos de 'Peleja, offerecendo o s~u sangue em holocausto a.s suas 
a.~rpi.raç~s. aos ·seus an'helos, ás suas crenças, aos seus ideaes. ' 

O Bra>Sil intei-ro aco·mIJalllhou com inte.resse e emoção o pre)io q.ule .se il'e-
ria nos pampa,s, e soube admurar os dous partidos em' que se dividia a opi-
nião politi1ca no Estado: um defendendo, h eroicamente', o principio da auto-
ridade, do respeito ao pode~ Iegahiiente constibµ:ido, á decisij.o inapp,eJ:lavel da. 
Assembléa Legislativa em mate.ria <!e reconlllecimento de · pod,eres, o ,outro 
pugnando, não men0s ·heroicameot1te, pela realização de antigas aspkações de-
.mocraücas, que se consubstanc:iruram em clausulas do accôrdo.. · 

A questão, Sr. Presidente, é simpoes, e deve ser posta ··em seus justoe 
termos. .,-

0 pacto de !Pedras AHas não passa hd'j.e de um farrrupo de pape)! .... 
<Mas quem o !reduziu a esta triste condição? ·Por quem foi el!e .violap.o e 

es.pesirili.ado? Pelo Governo . F'ederal? Pelo Gove'rno do Rio Grande do ' Sul? 
Pela A l!iança ;Lub~·rtado·ra? - Digo melhor - por uma das corr~ntes ii,ue 
:to!'lllavam a antiga Alliança Libertadora? 

l.31ms~entaim, \S'r. Pre,sidente, em'bora . o não. demonstrem, e não possam 
:Provar, os o:pposicionistas riogra ndens,es, que mista Ca;sa combatem o Governo 
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Federa.!, que 0 pacto fo.i transgre.diqo pelo Governo da Repuiblica. e. p~lo do 
seu Estado. 

No que toca á allegação de .que o accôrdo foi desrespeitado pe.lci. Sr. lBOir-
ges d@ Medeiros, é evidente .que ella não justifica. de modo nenhum a attitu-
de aS.sumida pelos corN!igionarios {!o i!lustre S.r. Assis Brasil, em.quanto· não 
provarem qf\le o seu chefe, -o seu representante, signatalrio de pacto de Pe--
dras Altas, violado este pelo Governo rio•grandense, ten,Jia ·appetlado debalde 
para o honrado ,Sir. Presidente da íRer>ablica, reclamando pelo cumprimentó 
do accôrdo QJue S. Jllx. ~rrocrnov·eira e o'hancell'ara, .garantindo-lhe a execuç&,o. 

Essa prova, Sir. Presidente, nã<'\ se pó.de produzir. Nen:hf\lma reclamação 
se dirigiu ao Chefe da Nação. Logo., não se legitima a attitua.e que .com. e]!a. 
se devera de escudar. 

Terá, porém, como assev·eram os pToselytos do S.r. Assis B;-as'il, o Gover-
no Federal deixado de observar as c1ausulas-· consignada no documento que 
assignan:a, e da.S quaes se constitiuira fiador? 

Não! O .'Governo Fede·ral não deixou de· ·àcatar ·uma só das clausulas es-
tàibelecldas no pacto de Pediras Altas . · 

Si .os representantes assisistas se ert·centrassem no recinto, não me po-
deriam impu'gmtr esta affirmação. 

O «SR. ADOIJPHo BERGAMINr: - A prJ.são dos jornalistas e a deportaçãO 
i:iaira esta >Cidade estavam no pacto de Pedras Altas? 

O ISR. LIND!JLPHO CoLLOR: - E' um caso posterJor. Não confunqamos os 
dous capitufos do dlrania. 

O SR. NABuco Dlll GouV1ilA: - · Isto já. é 'Um caso remoto. 
O .SR. ADOLPHO J3ERGAMiNr: - Não se encontra presente nenhum repre-

Bentante da O•PPoSição riogranciense. 8Jqul, mas pe.rgunto ao orador., que fa:& 
muito timbre do Pacto ·de PedTas Áltas, si a p.r!são. de jornalistas no Rio 
Grande e a sua r·emessa qiscrlclonarla para o Districto. Federal constituis 
clausula do Pacto referido. 

O SR. ALBUQUERQT!E LrnoRw: - Si !oram •presos jornalistas, para. Isso de-
ve ter havido motivo. No .Pacto não ha~ia di.sposiÜvo nen'bmm qiue impedis• 
se o Govem d ·Estad-o- Q.e prender, em caso de necessidade, ou Justiça, 'jor-
nalistas, ou quem quer que foss,e . 

o •SR. NABUCO DE GouV1ilA: - o Pacto já estava ri;>to •. 
G SR. A.1'0LPH() BEROAMIN!: - E' legal a. prisã<> d~ um ci.qadã<> em um 

Estado do Brasi;J onde não ha estado de sitio e a sua remessa; a sua depor-
tação sem pro.cesso·? 

0 SR. ALBUQUERQUE LqmRIO; - Isso é muito Vago. 86 fuilfe daso concreto 
se pôde emittir oipimião. 

UM SR. DEIPUTADo: - Mas não se pôde tratar em um Pàcto de questões 
peque-nas, -como esta da prisão de jornalistas. 

O SR. AnoLPHo BERGAM;INI: - A liberdade individual é questão mínima! 
E' edificante! 

o SR. LINDOLPHO C'OLUüR: - Para garamitir a Hber.dade ind.fvi'duail ):):a os 
ju!Z€s, ha os rr:eios legaes. 

O SR. ArJBUQUERQUE LrnoRrn: - Vou ·conceder, por 1saüsfazer 0 nobre 
Deputado pelo Districto Federal, 1Sr. Aidülpho Bergamini, .que o Governo Fe-
deral te·nlla burlaid-0 o P8Jcto de Pedrais Altas . 

O ·SR . LINDOLPH-0 PEssôA: - /Repito·; para garantir a. libera<lde dos jo.r-
naJistas havia os meios legaes. · 

O SR. LINDO·LP~<Q CoLiion: - Não !foi neoessario !"ecor.rer a -estes, pOrr"·que 
elles foram -so.Jt-0s, Isto de pleno accôrdo commosco . 
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o SR. MOLPH\G BERGAMINI: :-- Gra.nde Hl;lerdaide esta, que só •pôde !Jlll' 
executada mediante a annuencia ·dos governistais ...• 

o ·SR. LINDOLPHO ÜJLLOR: - E.xiste ·.uma carta publicada !ll!a Gai.l!Bta de 
Noticias, mostrando o .empenho que ti:nhaanos em prol da sua Uberhção. 

o SR. ADOLPHO BERGA:MINI: - E' nedessa.rio o endosso da má.iCJll'ia .pa;ra 
que se ex€i!'ça a liJbe:rid·ad·e no Rio Gxainde do 'Sul. 

O rSR. ALBElQUERQUE LmoRio: ~ Adm~tto·, Sr. Presidente, por argumentar, 
que, da par.te do Goye•rmo Federal houvesse v-iolàção ao Pacto de Pedraa 
A!Jtas. 

o .SR. LINDO:r..'PH-0 GOLIJOR: ·-'-- Não ]J'Odia haver . 
.o ·SR. ALBUQUEJRQUE LIBORIO: - Por argwment.a'I", .poderei. 
Ainda assim, os nobres Deputadas rio-g.randenses e seus correligionarios 

q.ue abandonaram, em momento de perigo, a causa do Governo. . . . 
o SR. ADOLP;Hio BERGA:MINI: - P:neterindo a da Nação. ' 
O .SR. A$UQUERQU\El \L.IBoRio: - ... que é, na especie vertente, a causa 

mesma da patria, ·_ .e eu não faço p'hrases, attesi!:> ·uma realidade palpitamte, 
de evidencia .so~ar r-econhecida pelos illustTes representantes assissisfa.s, 
quando aqui se discuti•ram verbalmente e fulmina.rani os acorntedmootos de li 
de jufüo; ainda assim, ainda que o Go·verno Federal houvesSe vi-olardo o parctq 
de Pedras Altas, os nobres Deputados rio-gra,llJdenses, que .hoje lhe fazem 
opposição, só justificariam a sua attitude, provando que a transgressão aule-' 
-gad·a se consummaira nas ves·perais do dia da revolta d; encouraçaido S. Paülo, 
ou na manhã daquene dia, em que a ![lrirr..eira imp:r-.essão ne espírito de fudos 
o.s que erstJremecem a Republica era de .a,prprehensões e temores. qu'anfo â: sorte 
de!Ja, dia em que uma grande tormenta pareci·a esbüçar-se nos ~us ih_ori· 
zontes, sobre os quaes desciam nuvens ameaçadoras, .que Jo,go s,e desvanece·· 
rram, porque o facto não tinha a gravklacé que á primeira vis.t'1 se lhe àttrl· 
buiu, mas que se ·poderià rte·r muJtipliQaã.o e adensado, ·e>ntenebrecendo e com· 
prOJ:r..ettendo o !futuro das instituições, o futurro, do regimen, o futuvo, do 
Brasi:l. ' 

Que dfa. mal escolhido, Sr. Presidente, pelos ill'Obres ;Deputados rio-gran· 
denses, pa;ra enrolarem a baindeira, · a . cuja sombra se rubrJgavam, baindeira 
que era delJies e que era nossa .. . que continua a seir '!lossa ... que devia: ser 
ainda delles ... · bandeira que re![lresen'ta compromissos Sagrados para ' com 11, 

rpatria, os que s·e synthetizam no Jemana .orct;em e progresso, que se inso!;€ive 
nÓ rpavi.Jhão da Republica, que deve IPrrogred,ir pela .reforrma dentro da ordem, 
porque fóra da ordem não se póde realizar o prog.resso. 

O .SR. liEJNRIQUEl DODS,'yVORTH: - V. Ex·., provavelmente, den.t.ro em pouco, 
vae lamentar que o Governo Federai[ tenha 'prestigiado, iporr algum tempo, .a 
A!Jia;nça Libertadora,, contra o Sr. Bo,rges de Medeiros. 

O SR. ALBuQUERQUEl LIBoruo: ·- Quando o Governo pr•est:igiava, cumpr)a o 
seu dever e reS![J·eitava o Pacto de Ped·r.ais Altas. · 

O SR. HENRIQUEJ DoDSWORTH: - Ainda não exisUa; foi anteriorrmente. 
O .SR. ALBVQUElRQUEl Lmomo: - Antenormente, era um·a questão dê com· 

promissos ![lOliticos d·e parte a · parte, ,gerados na campa:nha da successão .pre· 
sitlencial. · 

o SR. PIRES DO Rro: - Não fo'i o Gov€.rno que TOmp.eu •C!Om a Alliarnça 
Llbertad0<ra e sim o co.ntrario·. 

o rSR . .ALBUQUERQUEJ LIBORI·O: o ·Sr. Assis Braisil; aintes (!e ~egitlmll4' 
·perante a nação a . sua attitude . quer doutrillJar, dogrr..atizar !P;r'égar idéas â 
nação. 

O SR. LINDOLPHo CoLLJOir.' - V. Ex. não deve aiffirmar que ha .. pacto po· 
litico e.Thtre o.s :rev;orlucio;nar!os do Rfo Grande ·e O· Gov.errno. 
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' O SR. ALBU'QúEaQUE LIEiomo: - Não disse tsso. O .que. affi~mei é que-; 
hquve solidairiedade poUtica entre a op.p·osição 1"io.g.raindenae e o Governo Fe-
deral. 

O SR. HENrucujF] DonswoRTH): ~ VV . iÍDEx. cQIIlfirmam que, durante um. 
certo tempo, o Gove·r,no Federal foi contrai o Sr. Borges de Medeiros. 

O SR. NABuco DE Gouv1t:A: Nãio apoJadio. Attesto o co1ntrairio, como leader 
que .sou da banca.da fiogrand!ense. 

' O ;JR . AzEVlllDo LIJl>IA: - Foi neutro ... 
o SR. ALBUQUERQUJil Lmoruo·: - QJue dia mal escolhido, .srr. P1resid.e.nte,. 

peloo nobres De.puta.dos riograndenses, para abrireun claros em :nossãs fi-
leiras, e engrossarem as dos revolucionarios de •5 de Julho, transbordantes de· 
alegria e confiantes na v1ctoria, que sup1punham assegUJra.da pelo concurso. 
inesperado e valiosissimo de uma poderosa unidade ,naval', cuja adhesão ima-
ginavan:.. mudar a face dos aicontecimentois? . 

o SR. ADOLPHO BEROAMINI ; - Os Depuitados a.ssisi.stais mã.o [lüdiam, pelü 
rações expostas então, dar -seus votos de appiãuso ao F»residente da Repu--
blica, no mrnnento em que se fazia transitar nesta Casa uma moçà~ <!e so-
lidariedade !J.)a'.t"a com o Governo. 

0 SR .. ALBUQUERQUE Lmoruo; - 0 ilJ].1Stre Sr. P.Jiinio Casado disse que não 
$6 pagava d:e palavr·as e estava com a revolução, mas até então apoiara o · 
Governo. A moção de soHdarieda.de ao Governo, quando irrom1peu o !evante 
militar em São Paulo., foi votada pelos Dep:.ltado.s assistst/ils. 

O SR. ADOLÍPm:> BERGAMINI: - Enrtre a aJJ>p;rovação de uma moção e a.. 
apresentação de outra, em .que medeou algum espaço de tempo, nccc·rreram 
cir.cumstancias graves. 

O SR. ALBUQUElRQU!lil LrBoRIO: r-- .A!sseverarão a;caso os opposicionistas rio-
gram.denses que a v io1ação allegada se verificou multo antes ·da revolta do 
encouraçadü São Paulo? Não crejo, Sr. Pres:iidente, que elles pretendam, 
depois de certa 11:eflexão, estribar-se · nesse argumento; ·dignas altivos como.. 
são, não é de crêr que se quedassem indifferentes e accom.modadns ante o Iu7 
dibrio, .por um dia stquer, partisse elle de onde partisse, e é claro que t>Stariain. 
ludibriados Jl"lo Governo FederaJ, desde que este 'tivesse violado ,pact~ ccl<ntra. 
SS. EEx. 

O SR. AnoLPHjo BERGAMINI: ~ Podiam empregar meios suasorios. 
o SR . .Ar.BUQUEJRQU/El LIBORIO; - A questão não é de meios suasori<OS. Si º ' 

Governo .Federal não respeitaV'a o aiccõrdo o que , deviam os prejudicados, 
fazer, era .r.eolan:rur, .protestar, •romrper. Quero que me apresentem as- ;riecia-· 
macções e os .p,rotestos. 

O SR. ADoLPHo. BERGAMINI: - Pôde ser .que tivessem esgota.do esse& 
recursos e, dado· o caso de nãJo (poderem sUlppo·rtar mats o op:p'l'oblo aos' 
2eus COTl'eli'gi<ci1narios, é q·ue assumiram attitude decisiva. 

o SR.. ALBUQUERQUE! LIBORIO·: - Si ' taj houvesse accmtecido, os nobree 
Deput:.dos rio-,grandenses, habHuados â oppoiSlçâo e â Juta, âssim na arena 
incrueta das idéas como no fog>o mortifero das trincheiras, não teriam aguar--
dado por conve.niencia a opiportunidade de tomar attitude na p·olitica nacional; 
definiriam immediatarríente, com. desassombro, a sua pos.ição. 

o ·SR. ADOLPHO BERGAMINI·: - Como o f.Jzeram. 
" O SR. ALBUQUERQUE LrBoruo: - Só o fizeram no dia em que se revoltou: 

o· couraça;clo S. PCMÍlo., suprpo·hd·o que a revoJução triuml)hasse. 
O SR. ADor./Eio BERGAMINI: - »Só o fizeram quando provoorudos a vota.re 

uma moção de solidariedade ao Governo da Repub.Uca, ·que envolvia soli'daria-
mente ac> Pr esidente do Estado. 

o SR . ALBUQUl!:RQUEJ LIBORIO; ,,_ V. Ex. não tem razão. iNãio foi apre-· 
!!€ntada aqui moção nenhuma de solidariedade ao Sr. Bo,rges de Medeiros·-
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Laanento sinoeramente que os .iJ.Iustres DeiputaJdos •pelo !Rio Grande dO 
.Sul, filiados á A!Uiamça LibertaJdora e em üp,posição ao GoveJ".Ilo :j.i'eedral, não 
·estejam presentes. Desejava ouvir-lb,es a ded'esa. 

O SR . .AzEVEOo Li;11.a: - Permitta-1me V. Ex. um aparte . O noilJ.r'e ])epu· 
tado avisou aos Deputados da minoria, da bancada rio-.grandense, de que ilia 
fallar sobre o manifesto? ' · 

O SR. ALBUQUERQUE L:rsoRlo: - Na hora do exipediente, os nobres Depu· 
tados tiveram ensejo de me ouvk pedir a palavra. Como faltavam- ·apenas 
ci;noo minutos pan:a se esgotar a hora do e:icpedie•Iite ; soHcitei, em :voz alta:, a9 

,Sr. Presidente me mantivesse na palav.t:a, depois da or:dem do dia;, para 
·falla r em uma explicação pessoal. 

O SR. AZlllVIEIDo LIMA: -'- .Faço a peI'gunta para que fique ili>em: de ma· 
nifesto ·tiue os Deputados· da opposição rio-.grandense nãe s·e retira,ram por · 
.d'eScons.ide.ração a V. Ex. e sim ip·or ignora,r que ia tratar deste ll!Ssuffipto. · 

O SR . .ALBUQU'lilRQUEl LmoRro: - Pedi a .palavrll- logio depois da leiturai do 
.manifesto e e.ra de sup.pôr que eu fosse tratar da ·IDateria nella contiOai., 

Não lanço á ·conta d~. àesconsiedração a ause n!Cia d os n obres DeputadOJl. 
Fallo para a Nação. 

No silencio em .que Se maJILtiverarrr... at{o o dia da r evolta do encoum~o 
B. Paufo, estã contra ·e11es o meu rurgumeJJ.to de que o Governo F,ederal 

.. observou, fidelissimaanente, rigorosamente, imparoia1:iss:imamente, ü1d~ aa 
olausula.s db· pacto de Peiliais Altas. 

Mas o .Sr. Assis '.Brasil e muitos de seus •correligi01I1arios entenderam ooii· 
veniente desp'I'ezar ·esse co1nvenio. e aJis.taJrem-se nas a'.as dos que fazem oppo· 

. .sição, por todO·S os :rr..elos, a .o Gove rno da RepubJi.ca. 
IS•r. Presidente, a o.p.posi~ão é necessariâ, e pôde ser utiHssima . • 
o SR. LINDOLHio PESSÔA: - Quasi sernip•re ~ util. 
O 1SR. ALBUQUERQUE LIBORIO: - Quasi sempre é u.ül, corno diz ·muit<.> oom 

o nobre Deputado, comtanto ·que se mantenha dentro dos limites da raZão 
·e da justiça. 

T·odos devem, Sr. Presidente, estou de pleno accõrdo XlOm S. Ex. o 
meu: 'pre·zaido am•i.go, o nobre , representamte do Pa;raná, - cellaborar na obra 
da grand;iza da Patria, distainiciados embOII'a pe las crenças rp·artidarlas e pelo5 
ãdeaes po.Jiticos, comtanto que o façam ·com sinceriüa:de, lealdade, ho-nesti· 

.. dade... ' · · 
0 . SR. LINDOLPHO PESSÔA: ~ · Sem as ·desatinos . 

. O SR. Al.BUQUERQU1EJ LrnoRro: - . .. se'ru 'os desattrios d-OS 31Paiwinados, doe 
demoliidores, dos i con10clas-tas, e sem desviar jámals os olhos dos anhelos su· 
,preµws do paiz, da causa sacresanta da lfüe.rdade, dos inteersses sagra.dos <lo 
povo, dos a;oenos div-i.no·s dá justiça. 

M·as onde, Sr. Presidente, som:bra a o· menos de sentimento de Justiçai 
laivo siqu;ir de r azoo e piausibilidade na s rpa 1avras do manifesto endereçada 

.A Nação, da tribu:r:a da Cama;ra; düs ·Deputados, pelo :Si'. Assis Bx:asil? 
®', Sr. rpresidente, com 'verdadeira tri•steza que veJo o .nome do Sr. :Assis 

Brasil subscrever er·sc docm:r.ento., 
x' Hàibituei-me a admira;r ~no Sr . Assis Braisil o ardoroso, o b;rilhante, o 

illustre r epu'blicano da •propaganda e dos .Primeiros .tempos do novo regimen; 
·e deV'o re·conh.ec.er ·que o seu· acto, renunciamdo, na Constituinte, por amor 
·de um principio, o mamda to de Deputado, tem a •be!leza magi'ca, o encanto 
ineflfavel dos gestos morae.s .que fi.cam, e não se esquecem nunca. 

Mas o Sr. Assis 'Br asil, que .entãJo renui:actava seu mand•a to J}or ernxerga.r 
n a OOII!K'Hdatura triumphante á presidenDia da Repuiblica -un::a v lctoria, ou, 
.ao m eno•s, i11dissimu:lavel influencia de ÍniHtarismo, lha pouco tempo se lncor-
·iporou âJs l'ilei~as dos que querem alcamç!l.I'. o pofrer, .não dentro' da Constitui· 
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ção, das normas par e!la consagraidas, mas p·ela violencia dos meios revo-
iucionario·s e anavchizadores. 

O .Sr' . Assis Brasil não se correu de dirigir os ·batalhões dos masho.r-
queiros impenitentes, doa. impenitentes inimigos da patria. Mas Deus vela 
pela so1·te do Brasil. Na suprema maigi.stratura da ·naçã6 se aicha um ho-
mem á altura da imrmmsa; responsabilidade de tão esp.inho:sa tnvestidµra. Nã-0 
faz muito que as armas legalistas se co·roaram do,s to:-of:éus .da victoria. O 
páiz voltou á ;paz; a nação tornou ao regaço da tranquillidde e da ordem. 

o .SR. AD~J.LPHd BERGAMINI: - Então V. Ex . .provave·lme<nte vae- apre-
sentax um p,rojecto ' susipendendo o estado de sitio· ..• 

O Sn. ALBUQUJifHQUE Lrnourn: - Não apresento mm•hum ip<roje·cto suspen-
dendo o estaJdo' d·e sitio, .po•rque, si continuamos nelle ê que as ciricumstancias 
o exigem. Ha paz no rr..omento,, mas ps masr..o.rqueiros não 1nspirà m con-
fiança ao !Governo <'l!a Republica. 

O .SR. HENRIQUE DooswoHTH: - Mas a sombra .desse estaJdo de siti.o se tem 
commettido os ma1o·res aJbusos. 

O ISR. ALBUQUERQUE J...moruo: V. Ecx:. d~unciLe os abusos e os con-
demrie. 

o SR. HENRIQUE CDonswoRTH: São <?.enunciados diariamente. 
O 1SR. ALBUQUERQUEl ,LmoRIO: - E, quando abusos ho•uvesse, •nã.o provaria 

Isso que se devesse J€vantar o estado de sitio . 
O que affirmo ê que os masho.rque-iros não desisti.ram de seus intentos 

sinistros, é que eHes não ens·ari1haram as armas que· tee mvolvi<1o centra a 
patria. Elu me rejubiio ao ver o Brasil restitui,do á paz e· á tranqui!lidade. 

o S!i. . LINDOLll"H(} PESSÕA: - A' tranquiLi!dade, ainda não . 
O SR. ALBUQUElRQut.IU Lrnoruo: - T,ranquillidade relativa, é claro. Mas, para 

os· dias amarig(}s que passarr..o·s, para os mocrnentos de duvidas ·e desalento que 
tivemos, creio que poderei d·rzer que estamos hoj.e em verdadei1:-a tranqu11Ji-
dade, pois as instituições não co,rrem perigo, a oirdem civi1 está as·segurada, 
a Republka triumpthante. . 

Claro está o ceu, lim!Pó o tem•po, o m<Ll'. ,sereno e trarrqiiilizador. Nem 
siquer as procellarias lhe ahegam lá lá tona azul, p•renunclando novas bor-
rascas. 

!Não dou sinão valo!l' Lnsigni!ficante a esses con<fllJc•tos que oc-oorrem todos 
os dias, a essas teJ1tati:vas rediculas de .peo:-turbação da o·rdem, que não .po-
dem, de rr..odo algum, ameaçar a estabiHdade da o<rdem civil, a segurança das 
instituições democratica&-. 

Precedam como entenderem os 1nimig.os .da paz e .da ordem, ou de armas 
em punho no,s arraiaes da luta, ou a aipostolar a revolução na tribuina da 
Camara! O que ·não conseguÍil'ão nunca é deter o BrasU na sua mar·cha, 
gloriosa para altós_ destinos no seio do universo, onde nossa patria -terá um 
dia papel <rebrHhante e magnifica eX)P'r·essão, !forte, unida, indivisivel e eterna! ' 
(Muito bem; 'l'nJWito bem. O orador é viva;mente owmprimentad'o) . 

O Sr. Adolpho Bergamini (p•wra wma e:Vpli!caçcio, pessoal) : - Quatro 
mezes de interregno par.Jamentar mergu-lharam a Nação inteira no desco·n,he-
cimento completo do quanto occorria :no Paiz, pois a <tribuna do, Congresso 
estava vedada, trjbuna ·pe)a qua} a Nação lolbriga, ao menos, pelas edições 
minguadas do~ Di"o.irio Official, al•go do que se passa no territorto orasileiro. 
Aproveitava-se, no emtanto., por todos os meios e todas as· formas, o estad·q 
de sitio para, â sua sombra, p.raticare·m~e os aictos de rr..aror v·iolencia, sem 
respeitar, siquer as 'figuras mais representati<Vas da nossa patir1a. 

As offünsas de que são vi.c·timas, .quotidianamente, os. nos·sos desafortu-
nados concidadãos, o fechamento de jornaes. a su,ppres1São de todas as 1:iber-
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dades, as violações consUtucioma~s contra os Deputados e :Senado!l"e~, a hu-
milhação iinfHgida a uma, como a outra . Casa do . Congresso, jâ. insonsibil!sa-
ram aquelles que disputam o ·:prime1ro logar ne ma,toh Jaudatorio e enwossa· 
tivo a'Cl :pode·r, sendo tristemente notavel a . accentuação: d·e q1:1.e, a .cada pa-
lavra, a caoo p hTase banal e esta,fada, neste sentido, seguem-se 3/J>plausoo 
calorosos ... 

o SR. AZElV.liillo LIMA: - Frenetlcos .. . 
O SR. ADoLPHo BElRGAMINI: - . . . J;,ysteriicos que rr..ats não s:igni!tcam que 

o desejo ardente dos app.Jausis tais de ap.parecerem ante o Todo Pouei:oso, como 
seus ·correligionarios incoIJJdicionaes e despersonaJi.sados. 

De tal arte descemos, .ST. PJ"esidente, que já ninguem se pê-ja de àlffll'!lla~. 
coII10 he i otivido em aparte, nesta Casa, que da Ir..esm•a sórte g,ue o Depu· 
tado, ou o Senooor, profiiga a conducta do Go·verm,o., o soldado tem o ai,re1to 
de e4"Jl<r:Obar, face a face, a conducta do Deputado oµ do 1Senador, esquecidos 
os •que tal sustentam de que ao parlam entaa: corre o· precipuo dever de !fazer 
e·ssa mitica e o füreito de exeJ:cel·a sem peias, sem res.tri!cções, ·emquanto 
que o soldado se iJr.põe a disci.pUna passiva de o'bedi~mcia ás ordel!IB ·legalmente 
prescriptas, e o direito ainda, de res•peUo aos orgãos do poder consfüuido, 
e;ntre ·os qua;es se enco•ntran:i esses mesmos Deputados e :Senadores. 

O SR .. 'PI!iEs DO RIO: ..-- Nenhum do.s Deputados da ma.toir!a sustenta! 
idéa a que V. Tx. se ·refere e, si me permittisses um aparte mais· longo, eu 
.esclaiNiceria em um illlstante o ipensamento. 

O SR . .AfloiiPHo B'.lilRGAMINI: - IDstá consignada essa id.éa em 31>3JI'te dadD 
ha poúco.s dil;Ul, aparte provindo de. um re:pJ:e~entante da maiioria da Cru!a. 

Descemos a tal iponto, Sr. P•res~dente, q·ue n em só os que estão prop»la· 
mente nas contendas politicas e nellas envolvidos por ·dever ou ·por paixão, 
sãv victimas de todo.s os CJiP'P·robri'os e vioJencias partidas daqúelle que, sem 
apoio na Nação ibrasileira, na a,lma po1pulaa: de miruha ~erra, ·não ·se ºfp.dlg~ 
de augmentair a af>f'licção de todo o povo, do Amazo.nas ao Rio· <::l;rande, mas 
até os augustos magistrados, os nrais alto·s juizes brasileiros são. en:x;ovalhn· 
dos, como sµocedeu ·á individualidade, de .subido destaque e releve, de Sebastião 
de Lacerda (muito bem) ••. · 

O :SR. A.zEvEIDo LIMA: ~ Mas que não pertence ao elenc~ dos ''l:!upcr· 
hocmens" da nacionalidadê . .. ' 

o 1SR. ADOLPHO BElRGAM~NI: ·- ... ·que ten{ urr.a grande cõpia de ser· 
viços pirestado.s ao Brasil e côm brilhantismo oocupa uma cadeira ~o au· 
premo Tribunal Federal. Até esses são alvejados pelo odlo do dioml-r1a,1-, att 
a caisa p·articular de.sse eminente cidadã.o fo1 ·· desresa>eitada i>6lo fette>r dU 
Governo do Brasil! 

O 1SR. AzEVEIDo LIMA: - .A;pezar de se achar ene aihi: irecolhl.do e gra~· 
mente enfermo! · E' o cumulo ! 

O SR. ADoLPHo 1BERGAMINI: - Nem o seu precario .estado de saude, .nem 
a sua posição, l!l:em o seu pa.SsadQ g11oirioso, merece·raan o n:.ais comeslnho aca· 
tamento desses. que maindam t·rombetea'T, pelos or.gãos da· sua intimidade, 

.. que o prinic1pio da autoridade deve .ser sustentado a todo o transe, ao mesmo 
passo ·que t ransgriàem voluntaria e calculá.damente as leis e" a Constituição. 

Tenho em ·mãos, e vou ler, .Sr. Presidente, ·µma, ·carta do integro, do 
HUbado e altivo juiz, endereçada a col~egas seu.s do S·uprén:.o Ttribuna~ • 
que co'n.st1tue rum documento tristeme nte eloquente do que é a época que 
OOll'·I:e'. (Apoia,aos). · 

Éi-s os termos desta carta: 
"Commerdo, 2 de Abril de 19·2~. 

Exme>s. e pTesados amigos e collegas ministros Hermen.eg1~do de Barm 
e Carolfno Leoni Ramos. 
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.saudações co:rdiaJi.ssimas. Quando, 'b.a_ cinco para seis mezes, me clleg<ru 
aqui a noticia, so'b a fórma de ·boato E.ão co,rufiru:r:aào, éle que ao nosso emr 
nente co!lega e amigo Gutmarães Natal se ameaçára de encarceramento, tJi'lo 
simples e humanitario gesto desse _egregio (juiz, que se movera, a pedir menos 
crueldade para com os .preso•s poUticos, seznpre a _julguei inveridka 'e taa_ 
a·bsurda e inocivel a -considerava! Nunca, de !facto, :n:e entr<YU a idéa, a pro-
bàbilidade siquer de tal desacato á tnviolavel e sa~ada ,p.essôa de um mi• 
nistt·o do Supremo Tribunal Federal! Corr.o me engian.ava e que de optimistas 
eram os meus juizos, acerca dessa 1P-seuda democraicia _que nos rege! ._ Des-
graçadamente para o nosso renome no estrangeiro, por ·eterno opproorio do 
al!tual govenno da Republica, não só se ,oon:fir:mou depois ·aquelle 'boato çomu 
lambem sobrevie-ram os factos cuja naxraçã,o fiel aqui tramismitto a VV. E ·Ex. 
quaes mais -vergonhosos e menos dilignos de figurar na h!s·toria de um p<>vo! 

Ao des-crever-~hes, rr.eµs illustrados col!egas, 1resumidos mas .Jealmente, 
todos os qua<kos ne:g.ros e sombrios aqui- bosquejados pela insania e .desori-
entaQiLo de ·uma mal encoberta dictadura; at> juntar-lh,es ~ as lodoenta.s 
côres, qu eos caracteriza me os estigniatizam·; a penna hesita e treme, de 
envergonhada e tramsida, e os vocabulos mais êneJ:>gicos e caust!c-ftntes do 
.nosso nababesco ve,rnaoulo se me ap,p·arecem pequenos e incolor,es, LPara .::1-
primil-os e verberai-os. IDil-os, e.ntreta:nto, na sua mudez revGltante. Di-
versos moços, cérça de uma. duzia, se tanto, ·cujo só crime era o -mesmo qut.o 
até hoje mantem detidos meus· dous filhos, Drs. :Mauri-cio e Paulo- de La-
cerda, isto é, o de não aipplaudirem· i-nc<l'll<iicionalmeifLte, t odos os a.cto.s do 
Ohefe da Nação •.. " 

O SR. Pni.ms oo Rro: - Será o moti'vo da p·risãio es~e de nào app!aud1-rem 
os &ctos do Governo? 

O SR. AooLPHo lBElRGAMINI (interrompendo a leitura): - Entre as p-<L.ta · • 
vras do .Sr. 1Sebastião .Lacerda, min~stro do Suprem·o Tribunal, que nii,G é .pv-

'1itico e que não tem paixões e a do meu pres·aa.o collega, que individual-
mente muito me merece, mas que está na cor.rente gov.ernista .•. 

o SR. A:zEVEoo ·LrMA: - Suspeito no -Oa.So. 
O SR. ADoIJPHo BERGAMINI: _:_ ... e, por;tanto, •com uma eiva de par"1a.-

.Jidade, 1'.)eço licença vara ficar iOom a do juiz _cuja togia nunca foi macul.ada 
em toda a sua vida, e del:xoar ã margem a do peHtico ·r€Jl)resentante do /f;'.>-

vernismo, Sr. Prise do .Rio. 
O SR. · AzlilVEIDo LI.MA: - Nem a policia interrogou, até ago<ra; quaJqutlll 

dos flJhos do Sr . . Sebastião Lacerda; estão ·reclusos a tit)llo preventivo . 
O :SR. Prnl~s ·oo Rrn: ~ A palavra do Sr. Sebas·tião ·de Lacerda é".digna 

do .maior acatamiento, mas nem ·PO<r isso dei:m. de estar sujeita á iniflue.ncia doo 
seus sentimentos paternaes. E' ,possível que haija outl'o :r:r.otivo .para a prisão. 

O SR. AIDoilPHo BERGAMINI: - Tanto .nã,o ·ha que nãio d'oi siquer inventa<TiO. 
Eros!go 1na leitura da cartit: · 

" , . :uma plei'ade dJstincita de rapazes mo:I'.i,gerados e nobres buscairat11, 
certo dia, o meu lar, como abrigo ás perseguições da policia, do sitio, pra 
vig;imnte. Nenhum delles trazia, ainda a mancha de um 'PJ:'QCesso. como a-l)s 
eJ!ud-idos meus f.ilhos, queriam-nos, ap.enas· enc1ausurados, pür méra e d11"~

dosa sus:peição. Que muito, poi-s, eu lhes nãio .negasse agazalho, sob in'3u tecto, 
~empre hospecBiro e ami.go. Que ·admira 1que os cahisse, com a ,protecção de 
gua toga, o magistrado, cujos descendentes são vlcti.mas de !dent!cas vlolen,. 
cias, de amalogas i-nJustiças? Nãio é de pa5mar, por conseguinte. que oe 
e.colhesse o meu coo:ação de pae, o - meu esp-icito de hrasileirc>, a minha con-
scienl!ia de juiz, sem tfilg-iver.sações nem ese<rupu,los. E -aqui os tive, ao pê 
minha monotona convales1Cença, sem abo·rrecimen'.tos nem' pertur'bações, dis~ 
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trahid-o, aó contrario, na.s minhas dores physicas e moraes, pela 11ua coormu-
nicaveJ aloegria de moços, . até os 2.0 de Mairço ultimo. Nesta data, porém, 
1mrprehendeu-me a · i["II"ltante nova de que Sflcre tas da policia ·carioca tinha.n1 · 
i·nvaidido a minha ·cihacara, chegando mflsmo a violar-mé o jar.dim. Benun· 
das fa~sas e exagerada!!, levadas ás ovelhas do Marechal Fontoura, a:eor-
daram, neste, a suspena de ·que, em minha residencia, se acoi·tavam revo· 
lucionarios conhecido,;; e perigosos. E S. Ex ., ao envez de enviax·me á apu· 
'!"ação do boaito, uma autoridade, .que pudesse entreter pal.estra, nesse 88-
surepto, com a toga ·veneranda, de um membro da maior alta .Cõrte Judi· 
ciaria do ·paiz, determinou que o fi2l6sse os mais humildes e baixos ·d<>s seu8' 
s.ubaHernos. Por isso mesrr:.o, eu, que e·m toda a minha longa existencia de 
modesto- cidadão, jámais tolerei me descü1nsiderassem, não quiz pwmhtir se 
diminuisse impunemente a exelsitude vespeitavel da toga, .que revisto! E, em 
ipessoa, severo e risp·tdo, ·expulsei da minlha presenç;;i, o·s mandatarios da üi· 
juria. Quem., dos meus meritissinnos coJ.Iegas do Supremo, agiria di!fferente-
mente? Após o incidentê, muito dos Tapa2i6s, testemunhas •do meu gesto de 
altivez afastaram-se para varios legare s, desejosos de evitar· ·novas investl-
daii avlltante·11 lla po11cla, e, comti cousequencia, possível, sérias aJterações na. 
minha saude . 

'Ficarem, sêmen<te, commi.go, além de du~ pessoas do prõp·rio povõa.do 
de Con::.mercioo, a miln unidos de J<Jnga data, ·Ceroa d~ dnco daqueHes outros. 
Nesse interim, não dormia o denunciante JinfeJiz sobre os louros do primeiro 
triumpho. ·E, .Perfido, reforçou a 1ngloria e desprezivel .empireza, Oorno era 
natural, os meus fil·ospedes, a miú.do visitados de amigos é collegas, sahiram 
mu~tas ve~ em~ ~assei<Js a cavallo, ,pelos aNedo·res, .promovendo caçadaii e 
outras df.versões, bem proprias da juventude aJacre e f<Jlgazã .. Foi o bastante 
paira que se creasse ·a lenda, junto á.s precautas oitivas da .poI!cia carioca, de 
que na minha casa se reuni'an:.. centenas de ·conspiradores, armados até os 
den.tes, de ·qa;rabi.nas, revol'V'eres e metralhaidoras, possuiUido, al~m disso grande 
oópl&. db mun!ç~el!I, lnclus!v(> pomb&.:l 111> dynamite! f! · 

\Só faltou ao man&nho cerebro do intrigante e aleivoso espia, que ·se me 
elegesse, a mim ministro. do Supre~o; enfermo e combalido, :por .general em 
chefe dos pretensos· revoltosos! 

Infelii,mente, a fabula assim entretecLda e engendrada, encontrou acce!· 
taçãio na alma de um dos secreitarios · de Estado actµaes, e justo na da· 
quelle que me.nos a devêra Teceber POir p!ausive! e real. Admirará, por certo, 
ao espírito sénsato e · criterioso de qualquer de VV. EEx: d.fzer-J.hes que o 
Exmo . .Sr. Dr. Mfonso Penna Junio!l", a cujo encargo se acha entregue a. 
pasta da Justiça, no governo vigente, não só não a sonegou, como ainda a 
teve logo por aoreditavel e bem fundada . Consummado e ·cu:to jurista, Sua 
Ex. commetteu a mesma falha !nnominav.el do seu auxiliar da chefatura d• 
policia! .Sem .procurar averiguações seguras e fir~es, me'diante inter<ferenda~ 
direcitas, junto ao ministro do Swp·remo, desarte calumniado, esteiando-se uni· 
camente na fantasfica denuncia atraz referida, oTiunda de um ,quldem irres· 
ponsavel e inidoneo, o .Ministerio da Justiça entendeu; de .prompto, proceder a 
rigorosas buscas no meu domicilio:! E, demonstrandÓ sua faciJ credulidade ~s 
mirabolantes invencionices, para o quieto e plá.·cido tugUTio de um· juiz enfermo, 
remetteu o 3° delegado auxiliar, o del~gadco r&gio.na1 de Bwrra do Pirahy, o 
ajudante de ordens do Marechal Fontoura-e um contingente de 100 e muitas 
praças do Exercito, da Brigada Policial do Rio e da poJi.cia fluminense, sob o 
commando de . um major daquel'la primef.ra corporação militar, munidos até 
de metraJ.hadoras ( ! ) ambulancias ( ! ) e cozinha de campanha(! ! ! ) 

Toda essa força, eq,uipada e municiada como se \Para,_ uma luta grave 
e mortifera •. ,aqui deserr.barcou, s orraHiiTa e , alerta, ·pela s caladas da antemanhil 
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de 28 de MaTço; e depois de se irradiar aos mais escuso.s escaminhos da.. 
pacatíssima povoação, onde me encontro·, penetrou, cautelosa e rigiu, as mi-
nhas proprias cracara:s! Ahi oeculta sob ll V'erde denso e umbroso do arvo-: 
re<lo, sitiou em reg.ra, de -todos os cantos, e com a mais bem apuvada te-
ohnica p.rofissional, a casa da minha residencial 

Despontou o dia, azul e limpido, a á luz . viva do sol, IPUderam, os que 
descuidadamente rapou.- avam; dentro em meu l&r, verificar a so·. presante 
e incrível aventura! Quanto a mim, acamado na vespera de uma colite re-
belde e febril ,passara quasi toda a noite, a gemeir de dores, t endo á cabe .. 
ceira os cuidados diligentes de meu filho medico, e de seu coJlega, cli-nioo do 
Jogar, Dr. Firancisco Duarte. E só áS ·6 lj2 da manhã, desperta4o, pude 
oonhecer do clamoroso attentado ! Mrnha cozinheira, m0us servidores das 
chacaras, que se domiciliam fóra, <foram todos in;hibidos d,e entrar á habita-
ção sitiada. O Dr. Duarte que saira aos que ·fazpres da profissão, Ievalldo uma.. 
receita a mim destinada, recebeu .ordem d.e prisão, apenas txanspoz a !Porta do 
Jardim. E conduzido á ,presença do 3° delegado• auxiliar, chefe da diligencia 
criminosa, aUi houve que justli<filcar o motivo de seu p€1fnoite !Ilas cha- · 
caras. Essa autocridade convidou-o então a ac9mpanhal-a até jtinto de miro,. 
por que me dissesse de sua missão. O que inoontinente se effectlvou, não 
sem haver, o Dr. Duarte, exposto a delicadeza d,e minha saude e os perigo,.. 
que, talvez resultassem para a minha vida, a incumbencla desastrosa. A's 
7 horas mais ou menos, n:eu filho Fe•rnando, que P:rimejro ouvira o Dr. de-
legado auxiliair, mas a quem não sobrava ·compete'ucia, para resolver a es-
pinhenta situação, introduziu ao· meu proprio quarto; o executor das ordens, 
do Gove·rno. Acolhi-o, sob as cobertas ainda do meu Jeito, com a serenidade 
e cortezia que, mevcê de Deus, i: .2nca me ahanj1,naram, depois nas .;•iecessivas-
aill!·rontas, de que fui vkitima. O Dr. 3° deleg,i.do auxmar, tam.bem respeitoso, 
lntormou-ane que o ministro da Justica ali lhe enviára, afim de obter minha . 
permissão, para uma busca policia] em meu domicilio, · visto como co.rrera a 
denuncia no Rio, de que eu hospedara pessoas necessarias á policia carioca.. 
"Busca em casa de um ministro do Supremo?! Nunca! respendi.-lhe calmo •. 
mas energico e resoluto. "O Dr. ' é forjllado em direito, e deve saber ·que :> 
processo para se revistar a residencia de un: juiz é outro bem diverso. . 

Si eu agazaJho pessoas suspeitadas da policia~ el la que lhes joieire as cul-
pas, e depois de incontestemente cemprovadas 1·h:e.s arme o p·rocesso res·pe-
ctlvo, vinde; arrancar-m'as, po•r i-ntermediq do cempetente mandado judicial . . 
Sou um magistrado e sómente a um magistrado com·o eu, entregalas-hei. O • 
direito de asylo, para mim, afigura-se tão sagrado· quanto sagrado devêra 
parecer ao n:inistro da Jl!stiça, o domicilio de um juiz do Supremo Tribunal 
Federal. Pasma-me até, que S. Ex., herdeiro de um nome tão egregio e V'6-
neravel, si nà.o Jem•brasse disso! Entretanto os Sra. trouxeram, para os 
apoiarem na triste e ignominosa andança, :forças contra quem ninguea: re-· 
si~Uria. Executem pois, a busca pela violencia, já que a iniciaram, inva- · 
dindo-me e violando-me as propriedades. Com a ·mi·Iiha annuencia Jamais. A 
dignidade mesma do meu cargo, o impede qu.e eu pToceda de outro feitio". 

A essas vozes o 3° delegado auxi'iar, que, diga-se a verdade, nunca des-
toou da linha do mais perfei.to cavalhei-Fismo, exphcou que recebera ordens 
de não proceder á diligencia sem o meu conseEtimento. Iria . portanto trans-· 
mitt!r ao Dr. Affonso Penna, a minha decis.iva recusa, pedindo novas imitru-
cções. E retkou-se deixando, porém, a casa cercada da for., a militar es-
parr:J.mada ainda dentro das chacaras e em suas cercanias. Virtualmente es-
tive, pois preso desde essa hora, até ·a manhã de 29·. Ninguem da mi.nha resl-
dencia sair poude, nem della es aproximar· ·que não visse tolhidos . os passos !:. 
Ainda para comprar ln:dlspe_nsavels á aJ.!mentaçã.o da familia, e á minha dieta,. 
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'<fui obrigado a recor>rer á bôa vontade do cerµmaindante 'da força sitia,nta 
tendo que me sujeitar os rigores vexatorios d~ uma, Vigllancia il'i5J.kula e pa,jÍ· 
mosa! Uma praça embalada, revistou e a companhou o criado, q,ue ·mandei á. 
aéquisição de mercadorias e drogas, da casa doa negociantes e ·destes á <iaaa! 

Jornaes e correspondencia, lllão as tive sinão muito tarde; lei.te que Ill€i ê 
trazido ~o:qimu:nente, de um cu·rral .'proximo não me che'.gou ás mãos.; e, 

'assim igualmente o pão e a carne de consumo diario! ! ! 'Eniquanto isso, os 
lloldados, senhoces das ·cha:caras e desprovidos ·ae senso· capaz de aqu.Hll;tar <> 
crirr.e, que lh'eS faziam c ominetter, sobretudo ignorantes da casa que invadiam, ' 
do cargo que eu exercia, conforme depois, algl!ns delles proprios me cO.n- · 

-.'fessa'il'am; soldados se r:egalaram con'l os fructos pendentes dos ar·voredos,' 
ca.B.tarelando e .gargaJ.hadeando, quaes se acampassem, victoriÔsos e gangentoe 
no seio mesmo de uma praça vencida e conquistada. 

Dessarte se escoou o resto do rua e toda a nolte de 2·8., éin que. o- coascar 
.Plangente d-0s sapos e o trilar estrüluló dos grilos, de que se habJtuá.ra o 

•1Socego canipest•re tles.tes tranquillissimos rincões, substituiram-se J)elo toque 
, n:ár v.ótico das cornetas e os gritos guerre.jros das sentinellas ! Ao a,manhecer 

,de 29, ;regressou-nie o 3° delegado auxiliar, seguido do d.e le.gado regional de 
Barra do Pirahy, do ajudante de ordens do Marechal Fontoura, de uma tufma. 
numw qsa de beleguins, e de cerca de 20 .praças 'de poli~ia embalaias, . com. as 
novas determinações do Ministro da Justiça . Autorizaira-lhé este provede cu!· 
tor das Jettras jurídicas, .que "effectuasse a dili:gencia, co11'8oante . as .instru-
·CÇões, l!lão peTturbando a saude. jio enfermo nem lhe pe.netrando aos aposentos 
:pa;rticulares" !· Taf foi o teôr do t elegramma que em nome do M}nistr<> da 
Justiça, -di rigiu seu secretairio, D~. 'M:a1'io ._Lfsbo-a., aó delegado auxiliar meil' 
clonado, coo:r.-o resposta ao que o uHimo' lhe endereçara; mais ou menos assim 

·Teduzido: "V,i receita 'MiÍJ.istro. Éstai'lo g.rave. Peço novàs instrucções"! 
Revoltado ·embora cóin os -~xtremos de de s·éonsideração e de- .deshu.mariidade, 
permaneci sereno; porém, destemeroso e so'l:>ranceko, determinei que se· tpan· 

..:. cassem, lá chave, pprtas e armarios e recelb:ido ao quarto, com pessoas ·d& 
-' fa~ilia, os meu1:1 hospedes, e os domesticas, pedi ao reeu fil!ho declar-a.ss1> ao 

delegado auxiliar a mirnha decisão trrevogavel 'de sô ce i'!er, á vio~en<iia'' Ar-
rombassem-me portas e morvels, assassinassem-me, se o quize~sem ; mas . que 
e.e fizessem saJ.vos o nome ~ á fionestidade do Minitro do Suprerr.o. Da jane!la 

·do quarto, e·u · proprio, so.freando dôres .moraes .e physicas, salient~i' a soldado~ e 
civi.s, a gravidade do crime que perpetTaram! E me confortou. veripcar que 
o.s servid-0res fardados da minha pat.ria, humildes e incultos, eram os .Que me· 
nos · applaudiam e. vergonha do succedimento·! 

.Elles em cujá mão põe a lei uma car·abina para a defesa da brdem e da 
Constituição, sentiam-se visivelmente 'OOnstrangidos e ·canhestros, ante o velho 

,,guardà da lei e· do direito,' que lhes censurava o feito Ulic ito e doloso! Com· 
· iPreh~ndi-lhes o 1pensamento, e, em franca e clara a1looução, alli mesm.o os 
perdÓei ! · ' · 

".Si alguÍ:n dia", falle!·lhe11, "esse crime em que vós todos incor['8is, pro-
-.:vocar qualquer proéesso de respo'!lsabilidade, serei · e_u o vos?o prindpal de· 
-fensor; porque sois .pequeninos, desa,mparados, e se l!lão cumprl:sseis as ordens, 
que vos dera=, serieis punidos. sem: dó nem commiseração! Nem .. é meu COS· 
tume ' atirar-me contra ·quem se não possa defender! Meu alvo sempre foi, ê, 

·'0 será outro - <> dos nossos superiores, que 'VOS ipr~mtram a ~se triste 
papel"! 

Hesitantes e indecisos, ,os ma.ndat~ios fürectos da iniquai commissão pU· 
zeram em .proposta e contra-prop9sta, junto a meu !filho, afim de me dereo· 
veI'eilil d~ resolução em. qu~ m~ f1rmãira. Debalde o tentarain,, rporqua~to, acima 

·· ~le minha ,pro.pria vida, .que l!laquelle instante quiçá p'udera perlolitar, eu ha· 
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veria de mant€1I' :Lncolllsutil e mm:.wculada a Jiimpid·ez da mi<nha toga de 
juiz! Foi q1,1àndo numa nobreza de gesto, digna de todos os encomios, meus 
hospedes, a conselho do mais velho, decidixam entre.ga,r-se ás autor-idades e 
posto que contrarios â minha vontade, o executaram afinal& Momentos após,, 
percorridos; a nossa insta'Ilcia, os merrwres :recantos da casa, pelo p·roprio. 3• 
delegado.. auxi.Jiar, reUraram-se as autoridades exeouto.ras do attentado, le-
vando os . urticos despojo,s da pingue collecta, que esperavam enoontrar, ao 
dizer da càlurnniadora .dênuncia: ·dnco. moços innocentes e altivos quatro 
antigas espi,ngardas, com que se caçavam, nas chacara.s, animaes damninhos, 
âs roças e á criação, cartuchos e balas, ás mesmas pertencentes e não exce-
dentes de 200 ! Eis aJhi, egregios collegas, o fiel relato da ignomínia que me 
feriu, mais lesivndo a autoridade do <C3JI'go, que exerço, do ' que a reputação de 
um nome, mQde.sto, porem, serr...pre mantido inteir-iço e Htnpido, a troco de 
esforços e serviçQs ao .paiz, sincerQs e leaes! E,m silencio os guardava, a esses · 
Montecimentos acaibruhhantes e turvos para toda· democracia que se preze; 
si, a 1!'-0go de VV. EEx. ;não d'ôra , ·chamado a contar-lhes, nos seus pOTme-
nores mais incisivos e censuraveis! .Se lhos narro, p·or conseguinte, não é 
para implorair desaggravo que melhor pertenceria á Nação e xigil-os do que a 
mim. Graças ·a Deus, a consciencia, u:nica julgadora dos rr..eus actos, jâ. su:r-
f!ciente'mente me desaffrontou, collocando-me muito aJCima, no fôra intimo, dO'l 
qµe me pretenderam achinoaJ.hair· e dim1nu1r . 

Sou, sempre, de VV. EEx. , cQHega, aJII:ügo e admirado·r. - Sebastião 
de Lacerda". 

Quanm miseria, quanta tristeza , q<uanta ·mostruosidade! 
Não sõ, Sr. !Presidente, aos simples e .b.O'Il<?JStos cidadãos ;!Jrasileiros. 

aos q;ue te.em ideaés e se ·baitem· <pela sua execução, oom sa,c:ri-ficio de tuµos 
os seius interesses e até da p.rOIIJria vida; nãCY só aos ·Po.1iticos militantes, ao11 
Deputados e Ser!'adores estle Governo· ned'asto tem vdo.l<ado, tem QffEm:dido, 
tem maltratado; agqra.' de mamedrâ expr1essa - pois que de fórma so.Jerte 
Jw, multo j:l. se achinca.:lha a tõ-ga dos juizes - de maneira expressa, clara, 
ostensiva e 'Vergon,hosa at~ o lar de um Minisj:ro do Surpremo 'Tribunal Federal 
se desreS1Peita e invade . 

E que :res:pond'am os senhores di ma.iorãa,' si a Nação i-nteira tem ou nãq . 
o di:r0ito de exigir; com 8/I"mas nas mãos, debru.i0xo da metralha, que se resta.:.. 
be1eça o 1imrperio da le1, que s e ·restitua o prestigio e o grande r<deiv.0 q_ue .-
Constituição bras1Íe1ra dev.e tér e que se instaur·em de novo .os princilpios de 
huma,nidade e de c!lemencta que o paiz todo quer, e tão m:a1bairatrudos repetida 
e affronto.samente -que até '1Th8smo o expoente falila. aios . .Senadores·- ao ser 
r~c'onduzido ao Io1gair de Vfoe-lPl'e.sidenta do S enàd-0 · Fediernil. · (Muito . bem ; 
11Mtlto bem). (*) 

1BESSÃO DE 12 DE MAIO 

O Sr. W0encesláo Escobar: :- ISr. Pl'esidente, n€·sté côro, em qU'e Sê en· 
toam lôas unisonas a.o !Pres.i<diente da Rep-ublica, nós, desta reduzida e p·13-
quena minoria, ie·stamos prestando um serviço inestimavel a 0 nosso paiz, e -
;_ per.doem que o diga sem 1va:idade - estamos resguardando a homb•idi:tdo 
da Camara dos Deputadqs do Brasil, que em t01dos .os t empos sempre teve 
representantes que a salvaram de uma unanimidade veI"gonhosa. 
----·-

(*) Na sessão de 9 de maiQ1, "o 'Sr. Az>evedo Lima. .Jeu da tribuna um·a carta 
do General Isidoro Diais Lop.es . Não foi publicada no maria do OongresSo. 
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10 .SR. LINDO'LP.HiO •PESS'ô.A;: - ;ID aqui tem: são e~les , da . mwi.o!rla da (,"li,,. 
ma:r'a. V. Ex. deifenda as .suas attitudes, :respeitando a doo outroB. 

O SR. WENCESLAo ®saoBAR: - V. Ex. não me comprehendeu . Eu diS8o 
que estrumes salvando a Carrnara de ·uma unanimidade vergo:ruhesat, não, har 
vendo razão paira esse aparte de V. Ex. 

O SR. ADOiiPHo BERGA'.M:INI: - Fosse ou não lfosse, mostraria que todas ail 
cabeças teriam a mesmia .sentença. 
' O .SR. AzEWEDo LIMA: - Ou ;não teria sentença ,nemlhuma. 

o ISR. WElN'CE~LÁO ESCOBAR: - Que diria o mundo, 1Sr. Preaidente, SI 
Giante de factos tão extrao.rdinaxios que estão se passando no Brashl, de estar 
~ouc.o m ·en-0.s de ,tres quartas partes do tei;-Titorio , nacional sendo governado 
C-Om a susp.ensão das garantias oonstitucionaes; de estar sendo governado p:elo 
mais indeco!roso regimen de censura, tanto da imprensa, cOm'0· postal e teie-
graphica; e-0m os carceres cheios de milhares de .cidadão,s; que diria o mundo, 
repito, si n[o houvesse n-0 IPairlamento urna voz que se le<Vantasse em favv1; 
dessas 'Victimas, pr-0testando contra este insolito regimen de ty.rannia? (Multb 
bem da opposição) . 

O ISR. HENRIQUE DoDSW-OR'l'H : - 1R•eg.iJnen em que até De,pu.tad·os sau 
presos. 

o SR. AZIDVEIDO LIMA: - Presos só?' .. 
O .SR . W:i;iNrnsr..Ao EscoBAH;: - Dirda que era uma somibra, uma t icçll:o, 

quo os .serus repiresentant€s. !Pl'El-f·eriam as commo.füdades da genu;fJeKão ao 
püdeir ás 'asperezas das lutas .pelas liberd.ades de seus c-0ncidadãos . ... 

O .SR. Prnm ,Do RIO: - E para a .oonquista do :poder. 
O SR. W.mNCEsLAo E·scD'BAR: ·_ ; .. que .a idoI'atria .pelas convenienchs llo' 

interesses 1egoistas tinha o•bum•brado a O!PPOsdção, a alma dQs -governos repre-
sentativos n .os regianens 1ivoos; que o poder a;bso,l'uto os tinha desfiJbradQ, ar-
rancando-lhes das almas as ultim'8Js rad.icufa.s dos sentimentQs de independen-
cia, patrfotismQ,, energJa e 1vontade, confirmando, por esse ,mo<lO·, de .tom1a 
caiba! e completa, {) que disse o escriptor Th. Child - '"que os povos das 
RepubUcas sul-americanas sãio .governados QJ·e1a ferula de seus .presidentes". 

Que diria º' mundo, Sr. 'Pnisidente, 'de· um Parlamento nestas oondlções? 
Que não e?:a um Ar€>0paigp. '<le homens .. intelliigentes e ld'Vres, mas uma senzala 
de escravos. (Muito bem da opi;JasiçãÕ). 

O 'SR. LINDoLPHo PElSlõlôA: ~ Não ap-0iado. Houve um momento ein lfUe a 
CamaJra •esteve quasi unanime ai;; Iado do Sr. Presidente da Reipub11ca, e entra 
os que o apoiavam estava V. (Ex. · 

O 8<11 . ADO'UPHo 'BEJRGAMINI: - :Mas h'avia um qUJe o não 'a!Poiava; era 
este seu criado .. 

o . :SR . AZEN'ElDO' LIMA: - E eu trumoom . Então ·hwvia dOU8'; ' GJll'Ol a _,a,o 
mais e 'O numero crescerü, graças a Deus .porque ·as intelligenci-as hão de se 
esclarecer. 

O !SR. WENCillsLAo EscoBAR: - Devemos ter bem presente que· na ·propria 
natureza todas as forças são despottcas; si não fosse o obstaculQ, a op.postção 
das outras plantas, como al1gures li, a mais modesta •gramim~a á fo·rça de se 
muiltiplicar, dentro de poucolS annos, .a;Jastrard.a tQda a terra. -

Assim os homens: por melhores que Pejam, po•r mais bem il;tenci!Jnados 
ql!le se mostrem, , pGir mais patriotas •que se reivelem, J}recisam, muitas veze.s, 
no inteir"es·se da· propria co11lectivid<Lde, ser contidos nos im:pul&os a;i suaJl 
vonta;d.es. 

!Si não houvesse, Sr. 'PI'esidente, uma voz nesta Gamara ,que se le1vantasse 
,para verberar: a politica reaccionaria do i;;r. Presidente da 'Repub'llca ·o ~eu 
espírito Tancoroso· vingati'Vo• e tyrannic•O, os QJl'Oprios Srs. De·put,ados que o 
(!.podam incondicionalmeITTte correriam o risco de, aima!l!b.ã, serem tratados como 
~mmildes auHcos deste senhÓir a quem dão toda fo:rça e poder ." 



-- 193 -

O SR . CAMILLo PRATES: - V. Ex. _teria muita razão -si em vez de estar 
fazendo phrases apontaisse fa.ctos. 

·O SR. Aza;JVEDo LIMA:,---- 'PhI'ases V. Ex. ourviiu ha pouco. 
o SR. CAMILLo PRATEJS: - \Mas he1füssimas. --
º ·SR. A40LPHo BERGAMINI: --. Factos? Mas :bia paucos dias li aqui a carta 

do Sr. Ministro 1Seha.stião de Lacerda, ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral, most rando que nem a sua casa escapou. 

O SR. HENRIQUE DoDSWORTH: ~. E o .fechamento arbitr3Jri9 dos Jornaes· 
da oposjção? · 

O SR. CAMILLo PRATEJs: - :IDste é o grande mal. Um j•oTnal que já dc·na 
ter sido fechac1o ha muitos an:nos, em 1beneficio do paiz inteiro·. 

o 1SR. Az!WEJDO LIMA: - Não1 ·SÔ fechado - O,S fürectore;s fuzilad{JS e o 
Jogar das m a chinas .sal•gado ... 

O SR. WENOlJJSLAo ElscoBAR: - 'P'Dr i•s·so, Sr. Presidente, nõs de:;.ta J?&-
quena e . reduzjda. nünoria, estam.os prestando um relevante ·serviço wu paiz. 
porque estamos testemunrha.ndo ao mundo q:ue. ainda ha Parlamento no 
brasil ... 

o !8R . HENRIQUE 1DOIDSWORTH: - o que o IGO'VeI'no não quer, <! a crl'trca, 
i!)Or 4sso prende até os deputados. 

O SR. WEJNCElSLAo EsooBAPJ: - . . . estamO!s ·até res-guairdando a pr.op·ria 
maioria de se annull:ar na unanimidade de uro · incondicional.ismo servil. 

· O SR. PIRES Do RIO: - V. Ex. está co'rnf·undindo a opposição poJlitI.:!a. ro:rn 
opposlção ·I'e'VO'lucionaria . 

O 1SR . WENCEsLAo EsooBAR: - Aqui não faço essa distincçã.o'. 
O SR. 1P1REJs oo Rro: - Nõs .conidemnamos a revolução de airmas na mao . 
o SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - o Gov·ern Ü' não tolera nem uma nem outra. 
O SR. Wl!lNCEJSLAo Eis/JoBAR: - O meu objectivo, ·Sr. Presidente, não em 

o de espraiar-me sobre estas gfmeraltdades. Estas consÍderações me foram 
suggeridas p ela attitude intolerante de a 1guns membros da maioria, que, po~ 
occasiào do meu iHustre collega de hancada Dr. Ba.ptista Luz.a.rdo, estar lendo 
o manifesto do 1Sr. Assis Brasd·I, J.embr=am a idéa, o pensamento de a ·Mesa 
cassar-lhe a pa k'Lvra, PO·!' -Ser. um mani.festo reivolu.c1onar1o. 

O SR. LINDOPHo PEssôA : - Peço licença para declarar que !i'ui da OJPiniã-o 
de que devia ouvil-o com toda attenção. ..~ 

IJ 1SRj. ADoLPHo BEJRGAMINI: - Atte.sto que V. Ex. 'te'V'€1 e.ssa attitucte. 
V. Ex . e o Sr. 1Solan0 da Cunha ... 

O SR: J...rNnoLJI>Hlo l?ESS<}A: ~ 'Por-que e,ra um m a nrlfe sto reivoiuciona.rio e 
vinha justilficar o acto do G oiverno, proroga.ndo o estG,ào de s!tlo. · 

IO -SR. WmNCJtisLÃ,o CEmcoBAR: - Não disse todos, nãa me refcmi a todos; 
disse "a:lguns m emhros da: maioria". 

,sr . Presidente, eu e ra ·beim moço, .quando, no ·reglmen ·mO•narchlco, tl'l.o 
malsi.nado po•r a1gun.s reipub.Jicano.s into1lerantes, vi U1m dos re·presentahtes 
da Nação, um sacerdote, · um ministro de Deus padre João Manoel, levantar-se 
na tribuna e ve r.be rar, co.m toda a erre·rgia de uma palavra e1c1quer.te, os erros 
da Moruarchia e terminar seu di-scurso dando um "'Viva a Republica". 

O SR. IPREJSIDENTEJ: - P·eç10 ,ao no.bro De•p-utado que interTompa suas con-
siderações, visto estar esg otada a hO·ra destina.da ao expediente. 

o SR. WEJNCEJSLA-0 ESCOBAR: - Perfeitamente. Peço a V. Ex. que tenha 
a géntileZ!a de me eonse rvar a pal'a vra pa:ra depois de conciluida a ordem do 
dia, falar em explicação pessoal CMuito bem; m1tito bem). 

O ISR . IPR:EsIDElNTEJ : - V. Ex. sffi'á attendiçlo. 

O Sr. Wencesláo Escobar: (pa>ra uma explioaçã·a pessoal) - :Sr. Pres1-
dente, quaindo fui inter~·om·pido pe-la «h êlI'a, estaiva eu cita ndo o facto, occorrido 
no Pa:rlaime nto do Im·pe ri.o , ·e do qual fui te·srt:emrunhà, de um representante da 
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Na~ão, um sacerdote, um ministro do !Senhor, o Padre João ~à.noel, ·4epo!s de 
-.,e1berar, com energia, mas em lingu"a.gem edevaéla o r€og'iimen então· vigent\\i 
haver concluido por um l:Jrado 'de ".A.baixo a Monarchia& Viva a Repuhllca/'! 

E não a.p·pareceu. naqueHa época, um Deputado em cuja mente bro~se 
a idéa infeliz de ser cassa.da a pa:lavra a esse <re[>resentante da Nação, com~ 
tmcci:ideu aigora, quando quasi ao te!l'ID!inar a Ieitura do Mand.f.esto do: Dr : Assls 
Bre.stl, surgiMjIIl repl'%entantes da Republica reclamando por · e&s·a QWosa 
~nedida, isto é, de se ca.ssar a palav·ra. a meu diiStincfo companheiro de bano 
•cada· S.r. Bapüsta Luzardo. · 

1'01· -a:hi vê V. Ex., Sr. Presidente, ·quanto temos ·rewogradado em rµaterlit 
de .J'1berdade, e até de liberdadie iparlalinenT.a'.r! ! 

Não vim á tri.buna, oOirno já disse. paira estender-i!ILe solbre essas g:€ineralf... 
àa.d:es ;· meu fim principal é · 1'az.er umas notas á margem da entrevista con-
ceqida pelo honrado Sr. Presidente da RepulbJ1ca ao repr.e'Sentante de um 
dos orgãos de maior circulaçã0i ne5ta Capital, que não cessa d:e proclaMLat 
cO>m todo o enthusiasmo, os. seus altos e rraros ·m.eritos. ·· 

P.e!"Oebe-se C'laram€nte qu.e foi esse o meio ·escol•hido. ipor S. Ex. para se 
pôr em contacto com seus .governados, afim de 0IMs dirigir a ·palavra, não sô 
tazendo· sentir o seu modo de pemsar com relaçã0 iá refm:m1a cornstitucional· 
stnao tambem pl'OCurand!o justifücar sua g·estão administrativa. 

Fóra de duvida, existem. nessa peça semi-of;ficial, a p ,ar ·de conceit-0s ·ju-
diciosos, outros que se a;fastam com'.!Jletamente da evidencia dos factos e r€r 
velàm uma errada é r~trograda orientação ipOll!tiéa. á quia;l vou oppôr :f<ranal' 
i> leal contestação . 

· Começa ,s. Ex. di2lendo que, ao assUJIDir as redeas do Gorvern{>·, .éoiIDe 08 
revQJtosos de 192·2 já estiivessiem entr.egues á aloada do Poder Judicialrló, achou 
de bom .oornrelho, como medida die prudencia, manter o esrtadJo. d€). sitio o.ue Já 
encontrou, confiando sincerament~ no· a:mor<becimento das paixões. · 

· Essa proposição ence<rra" um juizo ecmtraproducente: si confiava sincerit-
mente no ·amortecimento das paixõ:es, •1-0nge de manteir o e.stado ãe si<tb que 
f.'ncontr(lu, devia tel-o lie·van·ta,do po1rque niio é com medidas de co,mp·ressâ-0 ~ 
quie importiµn, no dize<r do ~lassico Barbalho, em ·ho•locausrto· das ,rnberd~ 
individuaes" que havia de arrÍJ6rt.ecer as paixões. 
E~ medidas, muito a.e .c'()!Il'1lrruMo, atnda ma.is accendem e irritam Oll 

e.nim'Os. 
Assim, is. Ex., ao envez de s!erena<r. os espiritos· com ·uma actuiação mod~ 

2-ada e .branda, ,prqvooou, con·se.rvando o sti0i, as desorderui, que, fo<ram pou~o 
;i. PPUJCO tomando corpo, .. avolumando-se, até se g€'IleraJl'iOOJI'em nesse esta!do 
àti alma em que -o= se encontra. 9' P·OV'o bras!le-iro. ' · 

O SR. AzElVl!IDo LIMA: - .E p•raticou um.a gra'V•e tnjuSll'iça; qual a de aittr.t-
bufr oto .Sr. Nilo P •eç0>!).ha proiposdrtos revolucio-m:in:-iios. · 

o :SR. HoRACIO 00 MAGALHÃES: - vv. EEx. S•e esqueoettn de que o J\.ef• 
da Reaçãio Repuol'icana d!Jcliar.ou que a luta comtinuava. 

o SR. ÁDO·LPHl(} BERGAMINI: - A luta poMtka. 
O SR. WEJNCEJSLcÃ.o EsooBAR: - Acceito o aparte d-O nobre- Deputado: muito 

embora o c·he1'e da Rerucção Re'.PuibJ.icamã. tives.sê declarado n 0, -Senado qua 
ella não esmva morta, isso nenh'llllll receiio devia ·füe inspirar:, rporqu:e jit tinha 

· couqtüstado ou •esta'Va em camli.Il!ho de, francamente, conquistar o braçG ma.is 
ror·tei dessa Reiacção· o m ceu honradlo patr'icio Dr. Borges de Medeiros, 0 · dieta.-
dor ri o-graindiens'e. ' · , 

S. Ex. j 'á tinha da.do o ·girü-0 de "Pe~a ordem! ", aiOOm.dona ndo completa· 
ment e ·os 'inoauto's rnPitrures que confia:ram em seu apoio m-0·r:xl e ma;terlal 
e atiraram-se á voragem .dessa ·louca aventura, .dispostos a voHw suas 
ar11nas contra os •poderes constit'llidos . · 
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.continuando, "S. IEx. cliz que co'IIl[lrehiend:eu logo .não ;p.ode>r conta:: com 
a boa vontade de soos adverearioa". ' 

Roolimente, S>E\Tia muita ingenuidade, seria. até ,si!mPJ1iicidade .irulla.ntll ~ 
:p-e,rar c<mtar com a boa, vontade die ,seus adversar:ios, s'lliSPendendo sobre sua. 
cabeças a es,pada -O:e Dam-0,0les, alvejando-os com medid:a.s de· excepçifo. 

Não : rt»Or essa fól'i!IlJa jarrna;is poderiia c'Ointar .com a boa .vontad.o dos adver-
•airÍos; a paz não se 'col)SO!lJi.da com medida.s <lie TÍ!g-O·r, •a.inda mais se accen9lol 
o espirita de discordia. · 

Ningue.rn .s;,ria cwpaz de, como pensa is. Ex., "accrmsa~-o de sia.crifi.câr a 
honra de suas funcções" .si, na perspecti-Va temer.o•sa ·de estair Q pruiz na im-
minencia de faltar a seus compromissos de honra com os credores estrangeiá 
1'-0s, em co.nsequencia dos .gastós avultados com a sustentação de uma guerra 
interna, transmitüssse o Governo ao seu successor legal, desde que com esse 
aceto estacasse essa fonte de despesas, pacifi.casse o paiz; ninguem seria 
capaz de ver nesse gesto um ãcto de fraqueza, antes de alta beneme-
re1wia patrilotica, so·brepondo os magnos interesses da Patria ao apego egcista 
ao poder, ·e.mbora doU1rado ·coim a. retumbancia. de ph'I"aise, de não. desvirtUJ8.r ~ 
;;ig1Lificação m-0rail de seu mandato. 

8 . Ex . , rp·llil'a jU.stifücar as medi-dÍais d,;i excepção, que eawrbi taim de uma 
silruação normal! attribue ao po·vo hraisi:leiJr'o 'O c01nced•to Inse;nsato - perdoeim-
me a p·aliavm - "àie s111stentiwr <J.llie o· deive'!" do Go~rno não é rep~...rrni!r aa 
ilesordell!S, mais submetter-se a eJlias" . · 

Isso é ·um parado:x;o ·qllie ait~entai c.001tra :OI .senso 001IT,1:rnUJIIi e, aJ,ém disso, 
~nsinua um acto die fra.quez;a e inomrnpeibencia aos seus anteoessores. 

Diz S . Ex., oom toda emlpohase, "que se deci<Liu a defender, .im.t.ransJ,g..,n-
temtintle, lQS: IJOd'erlt\s constituidos". 

A Camana vae 1ffii3 peirdorur que neg:ue 'a 'Verdade desta .proposiçã;o!. Si 
S. ,Ex. ti1vesse feito .o propos-tto firme e tna.bw1avel de diefen<lier intrans~gonte
aiente oo IJOdere.s ocmstiltuiido,s, teria defendido o ')"a'esidente do Estado do Rio 
de Jane'il'o, c'U'j'a a utJoiridade jiá havia sido ireoonhecida !PO:r wm accórd!iq. do 
primeiro Tribunal do1· paiz. 

'S. Ex., entretam.to, foi o f'a0tor max:iJmo, dess,a d:erposiçã.o. •. 
o SR. HoRACIO DE MAGALHÃES: Não apoiado. · 
O .SR. MANOEL DuARTE: - No Estado do Rio rião houve ·deposição. ·Apenas, 

" Governo Federia! interveiu !!IJO S'0ntido de f:aicu~tar ao !PO'VO do Eflltad!J fiO 
Rio de Janeiro que manid'estasse Uvremente a sua vontade política. 

{) '8R. HoRACLO DE M'.AGALHÃES: - o S!l". Raiwl ·Fernandes dieclairou. qú.e o 
llabeas-co'l"p'lts tinha .sido cumprido integrtâmente. Não poude malllteir-.se no 
governo, porquie o P'°v-o1 il'.lumli'n.ense nãio queria mais aquclla. poU'iticia e.stav~ 
<laJ!çado de tantos amws de lQpp,ressão. ' · 

.O SR. WENCEJSLÃo EscoBAR: - Não tenho o menor desejo de meiindra.r 
os Hlustres 001]],egas do Estado do Rio de Janeoiro, dlo·s quiaes só t enho reoobid~ 
pmvas de attenções. O f~wto·, p.O!l"ém, a que llilie red'il')O, é de uma no<tori-edade 
~niliscu.tivel . 

Pasma, rpor isso·, que .S. Ex. tenha a coraigem de proclamar a face da 
.ffação, que desaif.ila C]luem GJPrnnte um .só aotío do set;t Govern.o ex.citand·o ~ 
;ebeldia! 

~ois, então, esmagar a lei, arrancar um Presidente legalmente eleito de 
•ma cadeüra, não é ·e:x;cdtaT ia í!'ebeldia? 

O SR: AzEvEDo LIMA: - O Gorveirno não 'honiol,ogiou á deposição do Go.-
vernador dio Ama.zKmla.S, :acceli1ando ,cQlmo :l'aoto consumado essie a.cto do..,, re--
~~lu1'.;ionariol$\? 

O 1SR. WENOESI;ÁJ() ®soo!B.AR: - Não me tiJnJha. ,Jemib:ro.d:o de lffila:fg esse c~. 

que vem reforçar este meu juuizo. 
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N·ao é tambem ex.citar á •rebeldia, estar governando com a suspensão das 
garantias constitucion:aes em quasi tres quartas partes do· terrttorio nacional, 
prendendo culpados e innocentes? 
' Não é excitar a r etleldia · estar go·vernanao com o- 1naecoroso . re-
g.imoen da ceins'Ull"a tanto da ~rm,p.nernsa colmlo• pos tal •e ·telegnaphJ.ca, e com essa 
lata es:piO'oogem, oo.rro1mpe ndio, <legradanJClio· o cara;cter p>0[mlar1 

O SR. AzEVlliDo LIMA: - Sacrosanta espionagem. 
o iSR. Ana.LPHO BERGAMINI: - E' a delação posta a premio. 
ó SR. WENCEÍsLAu EscoBARS - Não é excitar á rebeldia mandar o Con-

gresso Nacional depurar Senadores e Deputados legitimamente eleitos? 
' Não é excitar a rebeldia auto·rizar um Presidente de Estado a. ;prenaer 
que:m bem entendes~, s~m ·que neS'6e Estado stivessem suspénsas· as ga-
!"ã.ntias co·nstitucionaes? 

Não é excitar á rebeldia olhar com indifferença, desprezo, e quem sll!be, 
mesmo, si com prarer satanico, o corte da carre·í,ra de centenares de jovens 
e inexperientes alumnos da -Escola Militar? 

Não é excitar á rebeldia vir pedir ao Congresso uma lei: · pela qua:l pu-
desse reformar 3'!1nüni.strativamente os officiaes das cl~.ses armadas? 

Como, pois, ·de.ante de todos esses factos, ter a coragem de dizer· á 
face da Nação que desafia quem aponte um só acto de seu Governo excl-
tanto á rebeldia? 

1Sr. Presidente, :ninguem s eria capaz de louvar, · como diz S. tEoc., que 
,se "rendesse á discnecção da demagogia". Não; o que se lamenta é que não 
tivesse babi.l tacto· po!itico para se conduzir no alto posto de primeiro ma.-
gistrado ·da Nação; que à preoccupação_ de esmagar pela fo.rça e pela vlo-
lencia :não a contornasse de maneira habiI e intelligente, temperando de 
~quidade, a energia cuja justiça a todos se im1mzesse . · 

O ·i;!R. AnoLPHb BERGAMINI: - A benevolencia do Presidente da Revublica 
está esteriotypada em ·sua mensagem: quer "sómente'', simplesmenté, sua-
vemen~e. a · pena de morte por cri:mes poliücos. 

O SR. AZ!ElVEIDo LIMA: - E o esfplamento, depois. 
O .SR. ADoLPHo CBEJRGAMIN;J:: - Hei de formular um requerimento de in-

foinnações, indagando qual o sy-steni.a de pena de morte a adaptar: si o eh-
l!Jo·roa:meinto, o :fuzilamento, a cad-ei;ra ~le.ctrica, etc. 

O 1Sli. WEJNCESI.AU EscoBAR·: - Vamos suppõr que de fado "seus inimigos 
se c.ispuzessem, ·por. todos os modos, a impedir o exito de seu Governo" . Des· 
ses inimigos, <> principal, -o Dr . . B .. , 'de Medeiros, ou fosse po.r patrlotism<J, porl 
uma manofira mac-hiavelica, ou por fraqueza, jlá tinha capituTado, restando-
apenas o •remanescente de uma reacção sem força para justificar medidas de 
violencia com . que até hoje tem governado e _provavelmente governará até àó 
'fiin do quatriennio . ' 

Amanhã, quando seu Governo · fôr ass-i-gnalado na historia ' como o _qua_-
<triennio do estado de .sitio e fõr transformada esta atmosphera. d.e compressão 
por úm am'biente de beneficas liberdades, normalizando-se a situação, nln-
.gilem dirá, como mal e enganosamente pensa '8. Ex., que "isso seja fvucto 
iC ol hi·~o de seu Governo", mas sim da capacidooe ·ae seus successor,es. 

Ent ão, se destacarão em relevo os seus erros, a sua política retrograda, 
e-m ! a ce de a dministrações habeis e i:tÍtelligentes, como se destaca a luz DaB 
1:revas. ·· · · 

. Nunca nos Úludimos; s empre ·-o tivemos· em conta de um inimigo figadal 
de actos de clemencia, da amnistia. A amnistia sô a concedem de alma 
aberta .". . ' 

O SR. AzEJVEDo .L,IMA: - Os homens de bom coração. 
O SR. WEJNCEJSI.AU EsooB.IB: - . : . os go:vernos fortes, os vencedores ge-

éllerosos. 
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O SR. JoAQUIM DE ISA:LLEs:- - Não apofad'o; a ·amnistia é um ado !J)olitico. 
O SR. WENCESLAU EscoBAR:' - E: um acto de clemencia, embora poJitico. 
O 1SR. AzElVEDo LIMA: - E' um acto de J.ntelligencia tambem. 
o. BR. JOAQUIM DE SALI.ES': - Mas é um acto de conveniencia palitica. 
O 1SR. AzEVEDo· LIMA: - Quereria .saber si com essas .p:oorogações itera-

. tivas de estado de si tio S. Ex. tem ·curado o mal na,cion.al. 
O S'R. WENCESLAu ElscoBAR: ~ Qs GoTV"ernos fracos, embora vencedores, 

temem a amni-stda. 
Por isso, tudo quanto S. Ex. possa dizer em contrario á amnistia, se 

bem que na appai-encia revele energia, no fundo evidencia medo e fraqu62l!L. 
o SR, AZEVEDO LIMA: - Pusilanimid3Jde. 
O SR. JoAQUIM DE SALilJES: - iPuzessem um pusi1anime no Cattete e já 

estaria de ha muito fóra. de lã. 
O S,R. ADoLPHo 'BERGAMINI: - O homem tem tanta coragem que não 

vem á rua. 
O,SR. AZEVEDo LIMA: - Lança mão do estado de sitio, precisamente por-

que tem medo, e certo de qu.e não pôde gov_ernar sem essa arma. 
O SR. joAQUIM DE .SAI.\[.IElS: - f'~nsava que o estado de sitio fosse por causa 

dos mashorquei.ros ... 
O SR. WENCElSLAu Esco-BAR: ~ ;Sr. 'Presidente, omie se revela. de maneira 

positiva, franca, o temperamento prepotente, a autoridade despotica do Pre-
·sidente da Republica, é quando .s. Ex. diz "ser indispensavel e urgen~e re-
forçar os mei·os de acção do p.oder publico" . . 

D'"duz-se, desta proposição 1que, no conce.itG de Ef. ·Ex., no nosso regi.men 
presidencial, o Poder Executivo é um. poder fraco, des!!Jrmaq.o, ao qual fal-
tam meio.s de acção. 

A quem emitte uma pr-oposição dessa natureza, em relação ao reglmcn 
presidencial, só falta uma qua)idade, para, á luz dos tempos que correm, 
proclamar, endeu.sar G Go;v·ernçi ·do.s :{;Z<µes da Russia, dos Francias, iRosas 
e Lopes. 

Essa quahldade é a coragem. 
Hoje é corrente entre os constitucionalistas, que,' neste regímen, -e1e!to 

o presidente, é o p>0der unico, governo entreg·ue a si mesmo, sem dar satis-
fação siquer, á nação ·. 

iPois não temos o exemplo ·e·m casa? Do que vale o Congresso'?' 
O SR . .ADD'.LlPHo -IBERGAMINI: - Qua;ndo esse se despoja de. tonas as .pretc> 

gativas e attri!bu.ições. 
O SR. WENCESLAU. EscoBAR: - Não vem a experiencia nos mostrando que, 

sem força para fazer valer sua vontade ·e luctar com efficaci.a, prefere suh-
metter-se docilmente ao Executivo? 

Não tem, pelas mesmas razõés, isto ê, de ser o Ohefe do Executivo um 
soberano 1cercado de auxi!i!!Jres iITesponsaveds, com. o ExercitG á sua disposii-
ção, todos os ·governadores e Presidentes de Estados attentos ás suas oraens, 
cada qual procurando mais so!icitamente adi'Vinhar sua vontade? 

Como, pois, animosaimente dizer que ê iJ:].dispensavel reforçar os meio" 
de acção do poder publico? · 

Para onde, então, quer nos l.evar? Para os. tempo·s do àbsoiutismo setn 
freio, do quero, posso e mando? . 

Pois não basta essa somma de poder lmm.enso que arvóra neste re.81-
msn o Presidente em verdadeiro dictador? 

Quer mais? Quer a il'orça, a gui11hotina, quer a pena de morte, como aelj,ba 
de insinuar em sua me.nsagem? 
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·" O S'!!.. AzEVEIDo ~MA: -,- GuHhotina, di21 V. 'Ex., muito oeni, mrventa:aa 
po1' Guilhotin, que foi uma das victimas de seu '.I?ropric» inyento. 

O SR. WENCESLAU ESCOBAR: · - ,Estou seguro que .com esta orien~a:çáo 

B. Ex. teria feito bril'hante figura como estadista do temp.o de MariaJ !Pia, 
que levo'u ao cadaiàl~o seu •heroico patrk!o e nósso l;!ompatriota TiradenteJ!, 
o .protomartyr das .nossas li'b,l:lrdades. 

1S . Ex.· t_eria á'eHo , pape1 saliente, de alta releva ncla, com-o- estàd!sta, ao 
lado ·do Conde de Arcos, mandando fusllar e enforcai;- os martyres" da · r,ewoc 
lução de 1817, - Padre Roma, 1Domingos José Mairtins, Padre M1guelilllho, 
[[)r. Mendonça e tantos outros peJo crime político de terem sónhado coµi. a 
nossa independencia. 

Então seus a,ctos estariam de ruccOTdo com seu 1:emperamentio vtngati· 
vo. e odiento. 

Actualmente, porém, propugnando a pena de morte pa;~ as lutas civis, 
portànto, para ·os crimes pü.Jiticos, 1S. Ex. deslustrrou o 'Brasil perante rui 
nações civilizadas•; e, assignalou, com uma Cruz negra, a . sua passagem. CUillO 

primeir,o magistrado da Nação, na téla' do liberalismo americano. 
Não vemos motivo para dissimular a sua niá vontade contr.a a àmnistia, 

na necessidade · d~ casUgar os estrangei'l'D" ... 
O SR. AnoI.PHo BERGAMINI: - Depois de ter pennittido que o Sr. J'ol1o 

Simpllclo füBst> 'offerecel-a ao genera1 Isidoro. 
O :SR. WENCE511AU E·SCoBAR: - ... que se envolveram na revolta militar 

de s. Paulo, "organ.izando "1batalhões para ajudar o saque das noss.as ' pro-
}>riedaides e o mo.rtiéinio dos nossos soldados". . 

Escudado nas proprias leis em Vi·go.r, desde que os revoltosos se retira· 
ram daiquella capital, as autoridades podiam ter prendido os estrangeiros que, 

· tendu se envolvido nesse ·1evante militar, alH se conservaram; podiam te!-f;>s 
processado e até expulsaJdo de nossa iPatria, sem necessidade de reforçai' 
os meios de acção do poder publico. 

Não precisava. ,pois; recorrer .a esse ·pretexto, para <lissimular a ·sua má 
vontade contra a amnistia aos civI~ \e militares, contra cu6a classe vem ma· 
r..ifestando mâ vontade, desde que assumiu o governo, e, segundo outros, ·que 
acreditam ser de sua autoria as carta.il contra, o 1Exercic1o, desde multo antes 
da suà posse. 

Si ·S. Ex. entendia ser uma necessidade· esmagar o mllita:rlsiD.10, 'bàstava 
· insinuar essa necessidade ã Camara, .para e-0nseguir seu fim, para fazer os 

m'1lit8Jres sorverem a ultima gotta da amagura no ca:Iix das agr.urrus, do exrl.Jlo, 
ibero ,como todas as durezas da miseria no estrangeiro. 

A 1Camara, ,so1'i-Oitamente, faJria a sua vontaide, e, creló mesmo, si fizer 
·questão, até a pena de morte para a guerr.a: -dvi!, isto é para os ,crimes poli· 
ticos, lh'a con.cederã. 

s .. Ex. vem se revelando implacavel inlm1go de todas ais iarguezas li· . 
. heraes €.m nossa ·constituição . soda!, já invocando a necessidade de refiJrgar 

'_os meios de ac,ção do poder .publfoo, j1á insinuando a restricção do habeas, 
corpus, já propugna~do por uma lei prura reformar a:dministrativament~ os 
oil'fjdaes das classes armadas. 

Em tudo '8. Ex. vem .revela:n.do decidido gosto :pela omnipotencia de üm 
poder ómnlmodo. 

Si não fosse a experiencla dos annos, que tam:as vezes me tem mostràdo 
como ·homens de alto valor se desviam do caminho do ·.crlterio, extremados 
por :Pãixões politicais, eu teria motivüs para me adm!Tar .que um m.ustrado 
Deputado mineiro, ha'bil e ex1mio orador, o Sr. /Francisco Campos,' que "iinda 
'ha pouco ife21 ouvir a sua paJlavra brUhante, embora lida, tivesse a coragem 



199 

d6"dizer em plena Camara, que .o presti.aío do governq do Dr, Art.hur Be,.-
1.ardes era hoje incon'testável. . 

Pol-s um governo cujo prestigio é incontestavel precisa, para governar, 
manter suspensas as· garantias cpnstitucionaes em quasi tres quartas parte3 
dQ tm-ritorio nacional? 

!Precisa mantér o sordido e indecoroso regimen d.a censura, tanto da im-
prensa como ·postal e telegraphica? 

Precisa encher os carceres .de m11hares de cidadãos, culpados e inno-
centes? 

- Precisa occultar-se ás vi.stas de seus' governados, andar mudlndo a vigi-
Jancja publica, dizendo viajar para um ponto e seguir para. outro-? 

Pois um governo cuJ'o prestigio é inconteS'tavel, se nega a receber no paiz 
os herdeiros presumptivos de duas grandes monarchi.as europêas, que sempr~ 
nos U.veram em alta ·consideração? 

Nega-·se a receber um dos mais ·notaveis cidadãos amerfoanos, o general 
Persbing? 

Como, pois, teve o íllustre l)eputado mineiro a coragem de dizer ·que 
o pré6tigio do governe> do rDr. A:uthur Bernardes era hoje indiscutivel? 

Um governo ·que gosa de prestigio incontestavel, governa â luz do diia, 
governa com a opinião, governa com o povo e não anda se esgueirando nas 
sinuosidades de um occultlsmo vexátorlo ._ 

O ·i;JR. AZEVEDO LIMA: - Deve governar em contacto com o povo, cowu 
diz o Pre-sidente de Minas, Sr. MeJlo Vdanna, que sõ assim governarA. 

O SR. !BAPTISTA LUZARDO: - !Porque não ha mashor.queiros em Minas. 
ó SR. ADoLPHO BERGAMINI: - S. Ex. declairou que, n9 dia em que· não 

púder estar em contacto com a·s massas, não será. governo. 
O SR. JOAQUIM DE SALLEls: - No Rio Grande do ·Sul, teme>s yarios, lnclu-· 

sive o orador; ê revoJucionario eonhecldo. . 
O SR.- WENCEJSLAU EscoBAR: - Nas condições em que _sou revoluclonar1o, 

Isso me honra multo. 
O SR. JOAQUIM DE SALLEJS: - V. :Ex. quer que o Sr. Arthur Bernardetl 

~eja deposto 't 
o SR. WENCElSLAU 'ESCOBAR: - E' rpossivel, IS:r. Presidente, que s. Ex. 

possa submetter pelas armas os revoltosos até ao fim do seu governo, no que, 
aliás, po1,1ho minhas duvidas . . DJspõe, para isso, de conti-ngent~s das brigadas 
uollaiaes dos Estados do Rfo G;rande do Sut ... 

O SR. LINDoLPHo PEssôA: - E _ ê um contingente formtdave'L 
O SR. .i\ZElVElDo LIMA: - Menos o contingente de Sergipe, que disparou 

1>atrioticamente do Pairaná. (Riso.). 
o SR. WENCESLAB' ESCOBAR: - ... de Santa Catharina, do Paraná., da .. 

.Bahia, de Sel'.'gipe, de São Paulo, de forças federaes, tem, portanto, muita 
carne para canhão, sein nece·ssddade de recorrer â prata de casa, podendo, 
1>or Isso, roncar, do fundo do Cattete, _submissão ou morte. 

O SR. AZEVEDO LIMA: - Dos socavões do Cattete. 
O ·SR. WFJNCESLAU ESCOBAR: - Mas, si -S. Ex. cons.egu1r este desideratwm, 

'lllnguem 1he poderá. negar a vergonha de ser o seu governo a causa lmme-
diata da maior carestia de . vidâ, de que ha memõria neste paiz; nln~uem 
poderá negar ao seu governo a vergonha de seir a càusa lmmedlata da fal-
kncla do Brasi.J; ninguem podená negàr a seu governo a vergonha de, talvez, 
nos sujeitar á humilh.ação de so1icitarmos uma terceira moratorfa e atê de, 
11uem sabe, em 1S2'l, passarmos pelo vexame de veir a bandeira de nossos 
~redores estrangeiros · fluctuar em nossas repartições arrecadadoras> si não 
fetomarmos, pontualmente, o pag.amerito de nossos compromissos externos. 
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O SR. AGAMENNON DEi MAGALHÃES: - Quando o Sr. Arthur Bernardee as· 

8lumiu o .governo o 1nosso dertcit era de 400 mil contos ·e ' está redu211do a 
100 mil. 

O SR. WElNCESLAU lilscoBAR: - Isso nada quer ttizer. 
o SR. AGAMENNON DE MAGALHÃES: - Que ha -moralidade admlnistrat!VIJ.; 
O SR. WENCESLAU E·SCOBAR: - A queda do cambio, -que já esteve abai:x:o 

de ó, cada vez mais deprecia a nossa moeda, augmentarnlo os onus de nossa~ 
itivltlas ·externae. 

O SR. JOAQUIM DEJ iSALLES: - Quem está pertu!'bando a vida eci:momll!<CI 
il.o paiz? E' o Go'Verno ou são os revoluoionarios? 

O ·SR. WANCEJSLAu ÉscoBAR: - O G<Jverno, com a permamenc!a da sus-
pensã;o das garantias constitucionaes, annunciando ao mundo a insegurança 
da Republica, querendo esmagar pel;i.s armas e por medtdas tyrannicas, o 
que potlla ter contornado por providencias ·habels e intelllgentes . 

Vou terminar,.. Sr. iPrêsidente. 
· Ha, pois, sobTadas razões para que a Nação anceie por vê'r terminado ªª" 

quatriennio prooldencial, 'llm dos poucos modos legaes ae poQer o paiz, livre-
mente, dar um .su~piro de alivio; de se 

0

abrirem as portas da liberdade a mi-
lhares de cidadãos, que com · suas aribitrarias reclusõ·es por tempo indetermi-
nado, enchem de p.oves e pesares, ínnumeros ·1ares, afogando em_ la.grlmas os 
corações de centenares de mães e esposas. (!J!wt.'to bem; '11'!1Wi.to bem.) 

1SJDSSÃO DE 12 iDE MAIO 

O Sr. Francisco Campos (rmovilment~ d:e attenção) - Sr. Presidente 
Aflnal; depois de •ti.uasi um anno de ingl'oria peleja e de inutil e impatriotlca 
insubmissão ·aos altos e claros imper.ativo.s -da cons.ciencia nacional e da 
ordem pollt1ca por ella consagrada· como sendo a · ordem proprla a. clvilização 
e ás exigencias de governo no Brasil, eis que o partido da r evolução, pelo 
seu ·orgão platonico, pelo · ideolôgo p'o r e\le titu'lado na funcção de jus_t!fücar 
a posteriori uma frustanca aventura militar, ·elevando-a á categoria de uma 
epopéa nacional, eis que o partido da revolução , sentindo que a hora do juizo 
se approxima e que as interrogações nã,o podiam ficar 1ior m a is tempo sem 
resposta, resolveu deoJarar ao paiz as suas razões de ser e os seus objecti· 
"vos definidos . 

E' o testamento da revolução, o seu acto de ultimã vontade, o manifesto 
posthumo com q ue ella se apresenta ·antes iá justificação ·dos ppsteros do que 
ao suffragi.o dos. ·conte1nporaneos. O que dev1.a :ser urna plata.forma, um& 
apresentação, uma · consulta ao paiz, uma préyia decfaração de pr!nclpuis, 
1,1ma bandeira desde a primeira ihora desfrald!lida ás correntes da opinião, 
<tH"azendo inscriptas as claras e .inequívocas 1f.i.nai1idades civ<Íças· e politiGas do 
<pretenso movimento de regeneração tn·stitucional dó paiz, não é mais do que 
uma serodia mensaigem com ' que os revoJucionarios se despedem da nação, 
p.rocurando ·cobr·lr com o ·manto d.o apo·stolado c·irvico,. que o' 'Sr .. Assis Brasli 
qual '.Penelope á espera do ·esquivo tnysses, lhes vlnl,a tecendo, ha longos 
mezes, a b r Útal e miseravel nudez dos seus primei<ros dias. (Muito bem.) 

Eis por que a fa la do •Sr. ,Assis .Brasil não pôde ser considerada como 
sendo o mani.festo da revo·lução·. Será, quando muüo, o testamento, senão o 
€pitaphio leg!Jndario, adrede preparado pelos escribas que costUmam acom· 
panhar os e'xercitos do caudifüismo e da conquista pa ra C·qroal-os com os 
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diademas ' estellates do; iheroismo, attrfüudndo-lhes, não os seus verdadeiros 
objectivos e os appetites que· os impeliram á acção, mas· motivos e; intenções 
dignos de serem registrados pela historia. 

Não foi 'com o programm~ posthumo do Sr. Assis !Brasil que a revol-ução 
se mani.festou ao paiz; .a bandeira que e lla hoje desfralda do outro lado da 
fronteira, não adej.ou sobre a terra da patria, quando, ao primeiro tropel da 
rebe!aia, recrutada nos quarteis e nas hospedarias de emigrantes, tremeram 
os corações e anciosas perscrutaram as intefüg'encias, procurando adivinhar 
por entre o rumor das armas e a ,gloriola das. ruas amotinadas, o forte pen-
~amrento, as claras idéas, a acerad.a vqntade, que deviam animar e sus,citar 
aJquella inopinada aiggressão á ordem tradicional do paiz e ao rythmo das suas 
actividades pacirf'icas; esta bandeira qu.e hoje se desfraldá em terra de exilio; 
não ê a bandeira da lucta, sagrada pelo sangue, e pe;los sacrificios da jorna-
da, a bandeira .pela qual .pulsaram os corações e viveram as intelligencias as 
suas .grandes .bJoras de reflexões e de vigiJias, a bandeira na ~uai se jurou 
a filfel1dade e o holocausto aos ideaes, a bandeira em cujo nome se votou 
ás grandes renuncias votando-se ás grandes causas, a b!!-ndeira que a de;rrota 
não humilha e a victoria não profana; esta !bandeira com que o Sr. Assis 
Brasil procura cobrir e resgatar o morticinio fratricida e a flagellação rui 
Patria, não foi em nome della, nem ã sombra das solalias das ruas amoti-
nadas, o forte pensamento, as claras 01•gulho e da concupiscencia. (MUi-
to bem.) 

Não, o manifesto do/ Sr. Assis Brasil não foi a bandeira da revolução. 
A desta, si existia, o portá-bandeira a conduzia e;nvorrada, sem Iemmas e sem 
divisas, como uma pagina em 'branco destinada a r eceber, não o program:ma 
da rmrolução, mas. o arrazoado justificativo dos seus crimes; com eIIa enro-
lada e em .bran•co continuaram po·r longos rttezes · :L ·inglo·ria campanha seden-
taria, sem os lances e os .Ja:rigos movimentos onduiatorios, •que a lampe\iante 
Imaginação do Sr. Assis Brasil prefi<gur.a do seu retiro do Uruguay; com 
ella enrola.da e em .1bra.nco, trans[luzeram a;s· fronteiras, entregando-a ao 
Sr. Assis Brasil para que escrevesse naiquel!a pagina virgem, não (está 
visto) o programma de um mwimento abortado, mas a defesa calcu]ada e 
meditada de um pronunciamento mi.Jitar. E eis como aquella bandeira, que 
sê. teve a cautela de trazer continuamente enrolada, inca;paz . de ir.emular ao 
vento e desdübrar-.se e flammejar como um estandarte; que se od'ferece ã.s 
Mc!amações e que convida e que .convoca a acompanhai-o, limpo como um 
ideal e claro como uma manhã de sol; eis como nos volta â. terr:a da patrla, 
simulando solb a •fórmã de · manifesto e .de programma um simples salvo.-
conducto com que se procura .contrabandear .prura a historia verdadeira a 
moeda falsa dos •ideaes re;volucionarlos. (Apoiados; muito bem.) 

Não! Esta bandeira não presidiu â.s conspirações; .esta .ban deira nã,o 
esteve nos combates; por e lla ·não morreram os rque pelejavam nos campos 
de bata1ha, resgatando .pe1a morte qs .seus erros, e com ella accrescentand!l 
á. responsabilidade dos que os induziram ao caminho do perjurio. Ella a hi 
está, intacta e nova, como st nunca llouvesse slClo estreada, Vinda dos carn-
;pos da peleja? Não! do gabinete· dos ideologos, onde foi encommendada e 
preparada. Não_ é, senhores, uma rbandeira de guerra, mas uma lband,elra, 
dD papel. 

O manifesto da Alllança Liberta dora n!!.o ê, pois, o programma aa reva-
lução. E ', quando muito, o programma do Sr. Assis Brasil. A revolução, 
sómente agora o tomou de empre'stimo, a titulo à:e ssJvo.-conducto com que 
pretende ingressar na ·historia dos movimentos apprurentes. A htstorla dos 
movimentos r eaes, porém, •há. de ser feita e jã. estrá, quanto â. mallograda 
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sedição m11itar, na. consclencla do Pa:lz. Por ·que, somente agora,. encontra-
ram azada a opportunidade para dar conhecimento á nação do seu p:rogram-
ma de reformas? A's _repetidas interrogações sobre as finalidades do movi-
mento sedicioso sempre se oppoz a mais 'm<letectlvel mudez, como si ao pai; 
por cu·ia causa dizia m pelejar, não interessasse a sorte que iria· ter so:b o 
dominio dos -que pretendiam fajlar em seu nome e como si a elles não im-
portasse a adhesão o\.J a repugnancia do paiz aos seus projecto~. A' rni.ção, 
que punham em ca usa, nada diziam das suas intenções. E' q ue a aventura 
não comporta, por sua propria natureza, os longos designios e os vastos 
pensamentos. Elia vive das contingencias e dos expedientes, coleando enfre 
as diffi.culdades e deslizando no·s resvaladouros, incapaz de compr,omlssoo, 
porque insegura d·e si mesma, com os olhos no dia de amanhã, e o appetlte 
nos bens mais proximos, procurando transformar os o.bstaculos em pontos de 
apoio e, por isto mesmo, não podendo ter outro programma que o programma 
dê todo o mundo; a avareza p.ara -os avareritos, a posse immeaiata par-a os 
concupiscentes, o saque para os saquead'ores, as idee>logiás e as 'bW.guas 
ideologicas para os pobres de espírito, com tanto , que todos a sirvam e ella: 
se sirva, afinal segundo os seus appetites. (Apoiados'. ) A, revolução, por-
tanto, n ão podia e n ão queria -contrahiT compromissos definte.os , O seu pro-
gramma era vencer para d·epois da victoria regular, segundo as circumstan-
cias, o regimen a que entendia submetter o paiz. Com o <fracasso, porém, daa 
s uas reiteradas tentativas, o diabo s.e fez ermitão, envolvendo no. burel eil),que 
o Sr. Assis Brasil reoolheu os seus despojos. •Sómente depois iie -tentar, 
inutilmente, o succes·so pelas p~·oprias arma, é que a revoluçãu decidiu re-
~rrer ao arsenal ideologico do Sr. Assis Brasil, tentando, desta !feita, vencei 
·as inexpugnaveis resistencias com a pregação do apostolo aos gentios. ll\ 
assim, a revolução retribuiu ae Sr. Assis Brasil a sua adhesão ás hoste! 
revolucionarias, adherindo aos seus severos c.anones dem,ocraticos·. 

Mas, assim, como a historia dos movimentos apparentes da rebeJ.Jião mi-
litar não disslmuLarâ a 'historia dos movimentos reaes, tam1bem os moti~os 
reaes que levaram o Sr. Assis Brll-SH a ad·her1r á. revoluçãó não se deixam 
dissimular pelos -motivos apparentes, do seu serodio mani.festo. 

Ainda está viva na recordação · de todo mundo a lembrança da ultima 
successão presidencdal no Rio Grande do ·sul, em que foi candidato o Sr. Allsl.!! 
Brasil. Então S. Ex. reconhe.cia a legitimidade do Governo ,Federal e , par~ 
elle appeblou no sent1do de garantir a livre manifestação eleitoral no seu 
E-stado. 

A revolução que se seguiu ao pletto pres1dencla1 assolou· o terrltor1o rio· 
grandense, duranti;. longos e penosos mezes. Extincta, finãl.mente, por me· 
diação do Governo Federal, o partido do Sr. Assis lBraSll, concorreu âs el·~l

ções federaes e teve . eleitos e reconhecidos sete \Deputados. -A Al!iança LI· 
bertadora continuou apoiar o Sr. Presidente da Repu!bl1ca e a pactuar. de 
a lma e corpo_ COil)- o -que ·ao Sr. Assis Brasil hoje se aJ!'.lgura a nossa ficção 
representativa, 1'.ormando o seu partido na vanguarda dos que op'pu~ram 

a sua mais vehe!9-ente reprovação ao movimento sedicioso de S. :Pau!Ô. 
O SR. PIRES DO fuo: - E!le não era sincero nessa reprovação, por Isso 

-que, no seu manifesto, fez o elog.io o ma.is eloquente dos revoltesos de 
São iPaulo. 

O rS'R. FRANcrsco C.AM!Pos: - Finalmente, po·r occasião da revolta à.o en· 
couraçado· S. Paulo, alguns mezes após a mashO!rca de 5 de julho; g·Üa,ndo 
havia tempo . bastante para que o Sr. Assis Brasil tivesse conheclmentõ do 
<hY'J)othetico ·programma: da Re• olução, a Alliança iRepub!icana não sõ que· 
brou os laços de solidariedade com o Sr . Presidente da Republica, de cwjaa 
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iµãos havia , recebido o ser, como proclamou a sua franca adhesão ao movi-
mento revolucionrurfo. E' que renasClia no Sr. Ass1s Brasil, appaventement.e 
conformado ás condições do pacto de Pedras Altas, a maillograda aspiração 
de assenhorear-se, agora á. mão armada, do .governo do Rio Grande do ISu!. 
r>ahi o mutuo, entre elle e a revol·ução· convencionado: ás armas sem pro-
gr.amma, emprestê.ria elle . o seu programma e ao seu projecto desarmado 
(1, revolução empref:itarla a sua força. lllra neefessario, porém, estender ao pal:ió 
o programma traçado em relação ao Rio Grande, pois que ã revolução tinha 
por objecto, não .apenas o Rl'o GTande, mas a Naçao. L>urante longos me~ 
o Sr. Assis Brasil dedicou-se á. elaboração do programma posthumo, com 
que a revolução apresenta as suas desculpas, já que não pudera apresen:tar 
em tempo as suas credenciaes. 

Eis a histo.ria do& movimentos reaes, em logar da historia adrede ttaoru-
cad:i, a falsa .historia em que aos movimentos redes se substituem, a poste-
riori, os movimentos virtuaes ou apparentes. 

Outra questão, porem, e de maior monta, suscita o manifesto revolUc1o-
narJo do 1Sr . . Assis Brasil. Que autoridade. lhe assiste para fa'!iar em norne 
de uma revolução, de cuja trama não ·participou e cuJos movimentos nào 
dirige, nem domina? 

o SR. ANT-QNIO CARLOS: - E censurou <1e cOm%<J. 
O SR. FRANc1sco CAM-Pos: - Perfeitamente: censurou de começ6. 
Sem a sua adhesão, antes com o seu protesto, ella atravessou as sua& 

phases .graves e decisivas; aos seus pés amorteCE')U a primeira e mais !mpe-
tuo~a onda revol1:1c19narla, sem ·que lhe occorresse reanimal-a com o seu 
sopro; sómente depois ·' que a revolução se enquadrou na moldura regional, 
martelando o solo do seu Está'do com o tropel das suas hostes e envolvendo 
nos seus objectivos o governo do !Rio Grande, é 1que ·o Sr. Assis Bras_il frater-
nizou cofu o adversario. Até então o Sr. Assis Brasil não retlectlra sobre a 
nossa ficção representativa. ; . 

De onde, portanto, a sua preeminencia no estado-maior revolucionario? 
tls fundamentos da sua autoridade? Qual o valor da fiança qw~ elle presta 
a um movimento revolucionarlo, segundo a sua opinião, . .apenas esboçado, e 
cujas variadas vicissitudes podem impTimlr-lhe um caraoter absolutamente 
diverso e Impossível .de:sde já de ser 'Previsto? 

Que .abalos, si este mo.vimento se 'Propaga_. sa,cudiriam .o paiz, fazendo 
emergir, ninguem sabe que corrente de sentimentos, de idéas ou de paixões 
desses fundo.a submarinos da, alma na,cional, cujos aggregados subitamente 
disoolvldos libertariam poderas.as energias, menos capazes de creaT do que. de 
destruir? (Muito bem). 

Pensairá, por acaso, o Sr. Assis BrasH que um movimento dessa naturezã., 
largo, profundo e vio•lento, se deixaria facilmente ordenar nos pequeninos e 
aridos quadros poUticos - traçados no seu manifesto como categorias ca · 
pazes de comportar a envergadura de uma co-nvuLsão nacional? Que a tor-
rente de metal em fusão se deixaria conter nas suas pequeninas fôrmas ar-
oha!cas, modeladas a dedo e ll'ebatidas a martello·? <Como dominaria e regula-
rizaria a caudal com as suas frageis comportas de fórmulais democraUcas e de 
archaismos oonstitucjonaes? 

O programma do Sr. Assis Brasil não seria, · ·portanto, o •programma da 
revolução, porque o's programrr:as em ll'EW-Olução são apenas instrumentos de 
persuasão e de aliciamento, de JudlbTio consciente ou inconsciente; só depois 
que os sedimentos e a lama de fundo suscitados ·peJ.a convulsão, vo-ltam a 
deniositar-se, é que se estabelece o 111ivel mais ou menos definitivo dos aconte-
cimentos. i j! 
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Só um ideologo impenite·nte, .que •tenha -a visa.o .intcll:ectuail turvada pela 
neblina das idêas faJ.sas, é que se i11 udirá oooce os effeitos e as repercus~ões 
mais ou menós remotas de todo mov'imento revolucio;nario. A historia ah! está 
a'berta aos olhos dos ideologos e elles não que·rem ler. 

J;á gTande Goerthe notava no tom inc!siv:o do~ seus julgamentos rpollticos: 
"Vor der Revo·luüon war alle,s Best.eben, m1iC1h der J:tevolutton 

verwandelte sipb alles in Forderung". 
-Antes da ;revolução são tudo aspi·rações, depois, apetites. Os ideaes das 

11evoluções são sempre mascruras mai.s ou menos h armoniosas destinas a . dissl-
, mular os seus apetites. 

Qual o açaimo de que dispõe o S7' . Assis 03rasil, p ara esses ap•etites, que, 
durainte a Q'evolução, é papel das ideologias adormecer? 

Ainda, portanto, que o manifesto do• Sr. Assis Brasil fo~se o programma 
da revolução, ·nada garante que o se;ja da revoluçãe> vicforiGsa ou ·que, em-
bora ·o seja, ella o pe>ssa effe.ctlvar. · 

Ohegados, P;orém, aos pontos •capitaes do n:anifesto revoiudonarlo as 
·linhas <le cumiada dÓ pensamente> p'O:litko de> :S.r. Assis Brasil, a desiJl~são. 
nos assalta e nos conturba. A figura legendaria de> grande d.emq.crata, que 
da juventude nos acostumaramos a divisar no horizonte das idêas, como um 
grande marco de fronteira, 'balisando ·dous mul}dos que se ·cenfrontam , resmge 
â. nossa vista sem as proporçoes c-0m que n9·s haJbltuaramos a medir a Mua 
engergadura. Eil-o, cmp. eft:eite>, ao em vez de se en~regar a uma analyse dos 
elementos de fundo das instituições politicas, dos .processos ·que as gera.m e 
as me>difiCam, d.as correntes que modelam a estructura po.Jltka das nações, 
a. analysar elemento.s de fórma e de expressão apparent.es, inteira mente ·1hyp; 
noti21ado pelo mecanicism'o das fóitmulas e pela rigidez das apparencias, sem 
perscrutar os elemente>s de vida que hãe> de accionar o m:ecanísmo constitu· 
~ionâ.l, animando as apparencias ~m realidad·lls e as fórmas em funcções, O 
jpensado·r pouitico cede o lo.gar ao pratico de pharmacia, que pensa hver com-
batide> a molestia, supprimindo-lhe os ·sympto~as de relev.o e>u derivando-os 
ecrn outras rep<o>rcussões tão reaes cc;ime> as .primejras, IT..as S:lird.as e dissimu-
la-O:as. 

o Sr. A:ssi.s 'Brasi! julga, ·com ef:reito, que (} pa!z se>t:t;re de dOUS males 
'fundaimentaes: a ause:ncia de representação, :rfoHtica e a ausencia ·de justiça. 

Vamos que assim seja. Que, propõe como remedio aos dous grandes 
males apontados? · 

A ausencia de representaçãe> ace>nselha o !Sr. Assis Brasil como reme-
-dfo o v-0to seoceto. Coneeda:i:nos que o ·v-0to se.crete> ·não esteja consagrado em 
lei. . i , : 1 i11 .' I 

. Bastará que se ce>nsagr~ Certamente, é necessarie> •que e1le seja effectiva· 
mente .secrete> . 

.Sup:ponhamos q _ue e> é. Adqulrlrãe>,_ por este facte>, os eleitores maior ca,. 
pacidade de discernimento e por >';ler secreto e> vote>, elle se inspkará, pe>r isso 
só, em motivos mais profundos e mais la rgos do que aquelles em que os eiei· 
t ores costumam inspirar-se habitualmente?• (Mwit.o be-m1. o voto· secreto pre· 
suppõe, pelo facto de ser secreto, uma informação mais completa dos no=gocios 
pubUcos, um conhecimente> mais real dos homens, de> seu caracte.r e ll'.us mu-
veis dá sua aci:ão? · · · 

O eleitor, pele> voto secreto, ·emancipa-se da influencia das .suggestões, dll.I 
p r omessas, dos falsos programmas e das :haibeis pre>pagandas, instrumentos 
de captaçãe> eleitoral e, portanto., restrictivos da livre decisão .pessbal do ele!· 
to.r? O vote> secreto impede a arregimentação de partidos, e, portanto, !l. i!irecçã,, 
de coneintes ~leitoràes, rpm algumas mãe>s •habeis e fortes, o que verr.· a ser 
a su:bsUtuiçãe> d.a espontaneidade, a que visa e> vote> seereto, .pele> automatismo 
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e a stei"eotypià de opfü.iões conectivas empunl::adas por uma minoria energi-
oa? A af;feiçã'o, os preconceitos de familia, de classe, a fidelidade á. palavra 
dada, o sentimento partidario, o reconhecimento, o temor, todas. as causa.~ 

que conco.rre.m para as decisões humanas, acoffiiPanhan:. o eleitor â. cabine 
eleitoral. O que é certo, pois, é que o :voto secreto '!1ão impede a arreglroP.n-
tação ele.itoral, e arregimentação presuppõe organização e differencia<:.ão; e, 
1jlorc onseguinte, direcção e centrole. 

O SR ANTONIO CARLos: - Nos paizes onde ha o voto secreto em t-Oda 
a sua perfeição, a forte ar.regimentação partidaria exi:ste. 

o SR. FRANCISCO CAMPOS: - E' exactameinte o que <ligo, 
O SR. WENCESLAU EscoBAR : - Pois bem, seria de .grande vantagem entJre 

nós, a a rregimentação, pois, é um mal para a Republica o não existirem par:-
t!dos. · 

o SR. FRANCISCO' CAMPOS: ,__ o 'Sr. Assis Brasil ataca os ' partidos; vou 
mostrar que elle é contrario á sua organização. 

O SR. ANTONIO C'ARLos: .--- De qualquer modo, seria estranhavel que se 
tentasse convulsionar o paiz sómente J>a(a instituir o voto secreto. 

O SR. AooL.PHo BERGAMINI: - Não é sómente para 'instituir o voto se-
creto. 

O SR. FRANCISOo CAMPos: - Continúo nas minhas consideraçoee. 
O voto secr·eto não supprime, portanto, o phenomeno, tão malsin.a do p elo 

Sr. Assis :Brasil, da orga'nização do suffragio universal pela minoria po:itica, 
que ·o dirige e o encaminha, confe.rindo-se por intermedio delle a representação 
po:itica . Nem no Brasil, nem em parte alguma do mundo. Não serâ uma 
fortuna le.gaJ que ha de remove·r, uma fatalid'ad.e inherente a todos os pro-
cessos de elaboração collecuva. 

Contra esta fatalidade, pôde o Sr. Assis Brasil p·romover quantas .revolti-
ções quizer;. mais forte do que as ideolog.ias .dos pregadores é a natureza hu-
mana. 

Suprponhamos, porém, que o voto secreto seja realmente, isento de todas 
essas contingencias, que tanto ;i,borrecem o :Sr. Assis Brasil. 

o SR. ANTONIO CARLOS: - Aliás, o Sr. Presidente da Republica já 11e 
mostrou ~rancamente favoravel ao voto secreto. 

O Sil. AoO'LPHo BERGAMINI: - Que o or;Ldor acaba de sustentar , ser in" 
nocuo. 

O SR. ]'RANcrsoo CAMPos: -:- Pelo menos não ê materia para. constituir um 
prograrr.ma revoludonario. 

O SR. ADoL.PIIo BElRGAMINI: - O O·raidor está tratando de demonstrar, em 
these e praticamente tambem, que o voto secreto é innocuo e atê contra.pro-
ducente. 

O SR. FRANCISCO CAMiPos: - O voto secreto em si, e só· por si, não tha 
duvida . · ' 

o .SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Venha da suggestão do S.r. Assis BrasH ou 
venha de onde vi.er, não é assim? 

O SR. FRANCISCO CAMPOS: - Quanto ao. voto secreto· em si - repito. 
o SR. ADQJ,PHO BEROAMINI: - Está direito. 
O SR. ANTONio <:'ARLos: - E está demonstrando que não ê justo convul-

Bionar o paiz por causa do voto secreto. 
o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - E' outra questão. 
O SR. FRAlcrsoo CAMi:>os: - Digo ainda, Sr. Presidente: não 15asta, porém, 

que o voto seja sec.reto .' O voto deve . ser um acto de vontade escla recido pela 
!ntelligencia. O voto presuppõe es·coJ.ha e critica e, .po.rtanto, conP.ecime'Ilto e 
discernimento, tanto mais diJfficeis de reunir 1quanto mais complexas as ma-
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terias que o · vo1to tem ;por objecto. 0 voto effici€1Thte ·presaiP!PÕe, portanto, um 
eleitorado culto.. .Sem · isto a rep·resentação não pôC.e ser real e eUecüva, pois 
que a rep.re·sentaçti.o não se ref~e, al)enas, á vontàde dos eleitores, !!itIJ.ão aos 
interesses collectivos. Onde a vontade é representada em detrimento dos 
interesses que ella tem em vista, a reipresentação é não SÓ incompleta, cerno 
funesta. Estará certo, porém, o .Sr. Assis Brasil de que a reveluçfü), embora 
tor,nando etiectivo o voto secreto, o possa tocnar esclarecido e conforme aos 
itIJ.teresses nacionaes? 

Certo que ntw, pots que depende de factores de actuaçã.o de~orada e per· 
sistente. (Apoiados). 

Logo, si o voto secreto, para !fundar, não uma representaç~ qualquer, 
mas uma rep.1'esentação conforme aos interesses nacionaes, •precisa C.e ser 
esclarecido e inspirado no conheclme.~to dos nego.cios pi:tbl1coe, e, :par;;. sei-o, 
é necessario uma p.ro1longada [p·re.paração Lntellectual e moral do paiz, como 
se atreve o Sr . Assis Brasil a inoeitar á .revolução pa,ra obter um· ·resultado 
que a revolução não pôde dar? 

O SR. ADoLPHO BEROAMINI: - O Sr. Assis !Brasil' não é pela revolucão eô 
para se consegulir o voto secreto . 

O SR. FitANcrsco CAMPOS: - Estou ·citando o. que . elle diz. 
O SR. ADor.PHo .BER04;llUNi : ..- E' para que se manifeste e seja re~peitada 

a vontade nacional!. 
O SR. FRANCISCO CAMPos:' - E' exactamen:te do lPOnto visado 11)elo voto 

l!lecrefo . 
. O .SR. AnoLPHo BERGAMINI: - E' um dos pontos, mas não ·é o unlco .. 

O SR. FRANprsco CAMPOS: - Segur.1do o .Sr . Assis Brasil, a verdade eleitoral 
eõ se apura pelo voto escreto; elle quer a revoluçã.o parâ fundar 'a v.er-
ll:ade eleitoral!: logo, o objectivo da revolução ê o voto secreto. (Apo<llaàos). 

o SR. .AinoLPHO BERGAMINJ. - Não é o unico objectivo ; V. Ex. não faJ· 
la no terceiro escrutínio que é imp.rescindive1 'seja supp.rimido, · 

o SR. ·F1RANCISCO CAMPOS: - !Prosigo, Sr. Presidente. 
Nãio é só, porém. 
Aconselhando os incoffilPortav'eis sacrificios individiua.es e collectivos, con· 

se.qúençias Inevitav,eis de uma revo.J.U{ção. em troca desse impondera;;el voto 
. secr.eto, eqi que o Sr. Assis Brasil poncentra ·toda energia dos fluidos de-
moe'rl),tico.s, logo · adiante o ·mesmo autor dessas ideoil ogias, que o sa1.1gi.e tor· 
na fabu!O.sas e sinistras como. um idolo .oarthaginez. tratando do processo de 
E!lelção de Pre·sidente da Republica, 'declara que a Revolu.)io trium.p;hante 
substituirá o .procesos de e leição pelo suf<fr~gio 11.miversa;J pelo da escolha do 
Presidente pela repres·entação nacional. \Por Q•UJe? pe!rguntarão attonitos os 
que não tiveram a v·entura de ler o. manifesta. libertador. E is as proprias pa· 
lavras do Sr Assiii Brasil: "Reconhecendo no Presidente da R'ep,ublica nM 
o !representante de um partido, mas o ma,i:-istrado ·supremo, não confiarll. a 
sua .esc0<lha á fallacia (!para este >easo) do stllffragio uniiversal directo, ao qual 
continua ria a substituir~se, como agora acontece. um corrilho de pol.itiqJUeiros 
aJheia.s ao s·entimento popular; entregará a nomeacão do . .Presidente á reipre· 
sentação nacional legitimamente e·)eita •. que pode rá, .talvez, partilha.r essa 
missão com wJ.gum .(Jluitrb elemento de _alta valia.·~ 

tO SR . ANTONIO CARLOS: - Tirando do. ;oa.vo e ' entregando ao· :Congresso a 
escolha do primeiro magistrado do paiz. 

O SR. FRANcrsco CAMPos: - o •ra, .Sr. Presidente, ha pouco a ausenc!a 
da representação era explicada pelo facto de não' ser secreto o voto. 

O SR. ADOLPHO BEJRoAMINI: - Não sõ por isso. mas ainda .po.r ca'l!sa do 
terceiro escrutínio, factor de grande import.a]'.lcia, que V . 1Ex. es~uece. 
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O ISR. FRANGESco iCAMPos: - O terceko es·c~"Utinio a que V.. Ex. allilde, 
será exercido justamente irrelo "oorrilho de · poUtiqueiros", que o Sr. Assis 
Brasil affirma e xistir em quai1que r regimen, mesmo no do voto secreto. 

iDizia eu, ha p.ouco: a aii~sencia de reprr.esentação era eXPHcada .pelo fa-
cto de não ser ·secreto o voto·; agoira, instaurado o regímen •ev.alucionari'o, o 
voto s erá secreto ·e ·pelo ;voto s·ecr·eto, declara o iS!t"·. Assis iBroa..sil, ê impossível 

' constituir-se mna representação legitima. Logo, para o .S~·. Assis Brasil, não 
ha re.presentação sem s•UJflfragio universal secr•eto, e o .su:llfragio universa l se-
creto, ao •em ve~ de or~ginar a r€lp.resentação legitima, daria lo-gar ao domí-
nio de "rum coQTi<llho de politiqueiros ahhefos ao sentimento popular". Mas, 
si 'º 1Sr .. Assts J3:raJsfü recusa o suifif.r'aigio qirecto como meio idóneo á inv.es-
forura do Presidente da Repll!b!ica, por ser esse proces so ins,usceptiv·el de 
~undar uma representação legitima, elle o adopta., entretanto, para a ·eleição 
do Congresso. 

Logo, o Congre sso, e·leito Por um .processo vicioso e desnaturado, nã.o 
r~1mesenta11á .o po·v,o; mas como o Presidente da Rtlp•U!bUca ê e leito ·pelo COin-
gresso, ·e este é ·eleito pelo suffraigio d!recto, "ao .q1ual continuaria a swbst1-
tuir-se um corri!Lho de politiqueiros ai!heips ao intere·sse ppula r'', segue-se 
que o mesmo corri!lho q'llle tivesse em 1suas mãos a eleição do Congresso, á'a-
1ria, por intermedio deste, a eleiç·ã o do presidente. (Apoados. M1tto bem). 

O .SR. NELSON D!il i.SENNA: :-- 'Muito bem. !E' a pá de cal no manifosto. 
0 11SR. FRANCISCO dAMPOS: ~Eis como o .S.r. Assis :Brasil resta;urarla, p ela 

~·evolução, sobr.e a inexi•stencia actuaJ do systema representa tivo entre nõs, 
a maravillhosa ar'c.hi·tectura do seu sy.stema não representativo a dous gl'á os. 

Ainda mais., porém: o Sr. :Assis <Brasil entrégaria a ·escolha do Pres·ide·nte 
ao Congresso, POI1que o iPresidente não decv:e 1repre sentar um partido, e o suf-
fragio directo é o dominio de e[·eição dos ,partiuos e c orri!>hos; mas, como o 
Congresso, por hypothese, (leve representar o orgão q·Ue o elege e este se 
011ganiza em .parrtidos e corrilhos, segue-se que o Con1gress·o reil'lec.tirá a e s-
tmctura. da ma ssa eleitoral e, por conse.gulinte, si o regimen é representativo, 
o ·Presidente ha de ser· rep·res•entante de partidos ou co·rrilhos. 

ú que imprress!ona profundamente neste cahos intellectual, que. é a es-
tructura rrog ica do pensamento ,politico do S.r. A·ssis Brasil, 6 a bradante in-
consequencia do Apostolo da Democracia, prégando a revo.Iução para á'un-
daha e mina ndo-lhe, ao mesmo tempo, os á'udamentos com o deolarar a in-
competencia, ·não apenas c onti.gente e transitoria, mas definitiva e categori-
ca do s u.ffragio directo, exlpressão democ.ratica, por excel'lencia, para co.nsti-
tuir a verdadeira e legitima representação. (Muito bem.) 

Onde estão, portam.to, ais forças democ•rattcas escrav.isadas, a cUJja Uber-
tação se propõe o Sr . Ass is Brasil? Onde a autoridade do seu aipostolado, eis 
qJUe, como Ped'ro, tres vezes ne.ga ao seu Mestre 'f 

:Si nós soffremo.s, pois, <'re um deficit q•ua.si absoluto do systema represell-
tatlvo, segundo o diagnos tico do .Sr. Assis Brasil, o regimen inaugurado pela 
Hwolução ac.ousará a ausencia radical, ostensiva e declarada do regi'men ri7-
presenta,tivo em todos os seus e lrunentos. E é um demagogo dessa tempera, 
éujo pensamen.to ·Ve!rt~ginoso vacilla e desvaira, negando-se ao m-esmo tempo 
que se affirnia, que se arvora em p.roá'essor de C.emo·craicia, despedindo do ves-
tib1~Jo constitucional o suá'ifragio directo e, .portanto, o pov.o, como incapaz de 
proceder á esco1ha dos Se·us r·epresentantes. 

o .SR. ANTONIO• CARLOS: - E' irres.pondi.Yel! iMuito bem. 
O ISR . FRANCISCO CAMPOs: ' - Onde a legendruria figura do grainde demo-

crata, apontada no horizonte das nossas idéas politieas, como· uma sent1r.el-
la avançada, que 'Vela, incansavel e severamente, pela verdade e pela legitimi-
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dade do regímen? A revoluçãe alieno!ll-o duplamente da democracia: primsl-
ro levando-o á apole,gia e ao incitamento da viorrencia corrio mefo de apossM"-
se do poder, e depois, conduzindo-o, legtcamente a n.eg-ar -0,s princip.io·e fun-
damentaes ·de toda organização dmocratica e de todo o :systema represen-

. tativo. 
O primeiro re!lnedJ.o re:vela o mesmo traço diSti\llJctivo do temvéramento do 

.Sr . Assis Brasil: a . eliminação do e lemento vivo de todas as suas equações 
politi.cas. A !formulá, o meca nismo, o processo, ·eis os objectos da s·ua. id©la· 
tria; Como .si a simples attrLbuição de legislar sob~·e p·roc-esso ao Congresso 
Niacim1al inf!Uisse sobre os habitos moraes da magistratura e a;ssegurasse a 
·efü·ec.tiva füstri'buição da dustiça. ·(Muiilio 7>eni..) 

O <homem, .que acciona as fórun·Ullas, vitalisa os p:rocesso·s e a;nima o. me-
canLsmo, é pa,ra o Sir. Assis Bras1rr um elemento de todo .em todo indiffér8!ll-
te e ine'rte . 

O.s demais remedios prbpostos á d'alta de justiça ·e lás d<?<fici:encias da cir-
cualção e q.a in.trucção já se encontram em uso. Inuteis, po:rtanto, a pre-
_scripção e a revoluç1to. 

Eis a que '!Se resu'me a substancia da ta;bua orac'll~ar revelada pelo ·novo 
Moysés aos is·raelitas da democ•r·acia . Enlf.eixando, pol!'ém, ·a sua declaração 
de p.rincLpi-os que ié, ao mesmo te·mpo, a negação dos princípios que dec1ara, 
o .sr. Assis B.rasiil ;faz uma ligeira dissertação so'bre o qever e a fe!icida'de 
da renuncia. 

'.A.CJJui está o mó gordio de todo o :manilf.esto •e a •quarta negação. do Apos-
tolo aos Se'lls !famosos principfos., em nome dos quaes, entretanto, in-Oitru A 
violencia e á :rebeldia. 

- 10 Sr. AJssis Brasil, :no toptco em questão, insinua a ·renuncia do Sr. Pre-
sidente da [Republica e dá tal ren<UJri.cia •COIDO ·Uma solução satisfactoria QO 
conflicto aberto pelo .seu partido entre a autoridade Uegitima e a revolução. 

o ISiR. EURICO VALLEJ: - [nsinua da.rame·nte. 
O SR. FRANCISCO CAMPOS: - Eis, portanto, .o que todo o manifesto pro· 

, cura encobrir e dissimular: a questão ad lwminem, a !hostilidade e O· rancor 
pessoa.]. A questão de princípios volatisou-se, como por encanto, ao contacto 
incandescente da imagem desse homem varo•ni•l, glori<a da Repub.Jica e orgullho 
da nação, ao qual a demagogia, batida em todas as ibaldadas tentativas de 
alçar o collo e sacudir o penacbo il'lamej·ante, vota todo o seu adio, que pru-
cu.ta, debalde, dissimuHair em. amo.r dos principios e das instituições; (Muito 
bem.) Renunciar, por que? Não, o Sr. \Pres•idente da Rep·u'b!ica não :.enun· 
ciarã, por1qu0 ê seu deve.r não renunciar. A .pro.funda no·ção do dever il o 
grave senso das suas res.ponsa:biUdad~s ... 

o SR. PIREJS DO Rro: - Muito ·bem. 
O '8.R. FRA.Ncrsco ICAMPOs: - . .. a •s:ua invêjavel co<ragem moral, a sua 

lndidiferença ao ·sacrificio .pessoal, a robustez das suas convicções, a devoção 
que se impoz aos sup.remos interesses da rpatria, confia.dos á sua lealdade e (1 
sua •bravUlra (mwito bem), ·eis ahi, ,sr. !Presidente, as fontes da ·sua inspira-
ção ·e os motivo,s determinantes da sua conducta rpu,blica. (ÀpOi(l;dófl.) Não 
serão os t emporaes oratorios e a;s iJJ'rocel1las de pha;ntasia, de.sencadeadas pelo 
propheta ·àa A!liança Libertadora, que Ihe •hão {\e ·entibiar o animo e dPS• 
-persuadil-o de levar a1Jé ao fim a forroidavel obra de defesa e de preservação 
moral ·e politica do paiz, mantetido, atravié.s dos cont!ratempos e das fort1tnl.U! 
contrarias, mais a ltos do •CJ!ue nl.lJilca, o re.speito e a di.gnida4e da Rep·Uiblica. 
(Muito bem.) 

o .SR. WENCES'L<AU ESCOBAR: - E a fallencia do Brasil? 
tQ IS!R. ffi'°RANCrsco CAMPOS: - .Si os revoltosos -eXi.gem a sua :renuncia, mal! 
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um motivo para {J:ue a nação reclame a sua i!Jermanenda. Durante es~..i lan-
g(} periodo de provações., ;não ·Lhe tem ' ifaltado, iüquer um instante, o apoio da 
nação, nas 1 suas mais aJ1tas e legitimas irepres·entações, confirmando-lhe, ru;i-

s·im, o mandato de que ·O investiu em ho·ras .graves, 0u:j~ tensão j:ã permittia 
perceber de lo·ng.e o rumor do abalo que se approximava . Porque não, renun-
ciar, neste caiso, o Sr. Assis Brasil 'á sua dupla apostasia, á apostasia d:emo-
cratica co.nsu'l:lstanciada no seu m ainifesto e á apostasia aios sentimentos e 
dever.es de humantdade, violados pela sua incitação á <revolta •e ;i,o mortic1-
nio? (Mu.ito bem.) 

O •que, porém, iSr. Presidente, ·me a!bysma o e·sp·irito em um niund«; de 
reflexão .e de tri~teza é ver que uma grande voz da min•ha patria, digna de 
encarnar uma no1bre causa e de falar ao .co·ração da boa gente .b<rasille0ira, ce-
da o seu tim'bre, o séu calor, a sua ·eloqiuencia aos sinistros appellos· da mor'• 
te e da destrulçãio·, ·concitando ao sacrifício .da fami.Jia, da prorfiss~c, e do 
amor, mais d'1lro do qu~ o sacrificio da vida, ·ao sac<riflcio dos fP'!'."eCioso·s .e li. 
mitaô.oB :Oem:1 .ãa exi•ste:p.cia, 111m·C2i. razão e unlca alegria de viver, em nome de 
fall'Lllosas mentiras e de paUlidas .entidades ·da razão, ou de pequeninàs, ii-ri-
das e mesquinhas l'ealidad·es, palha secca e esteril que não vale um mo·men• 
to de iellcidade. ,(Muito bem; mu.it& be<m. Falnias . O o.radar e vivamente 
cuinprilmentaclo.) 

O Sr. ~res do Rio (P"alra wma explicação pessoal) : - rS'r . Presidente, 
não vou fazer um discurso . Devois da ora.ção extrao.rdinaria do 1Sr. Francisc.a 
Campo:s, quem :qiUizer dis:correr sobre o mainifesto do Sr . ~sis !Blrasfü, corre-
rá o ,grande risco de ficar muito ion.ge do que já foi dito nesta Casa; a res-
peito desse documento de n-otavel importa.ncià na !historia do I>aiz; q'llero apé-
nas fazer algumais observações so!bre "o 11nesm.o manifesto, I>aJrtindo do ponto 
em rque se refenu ·elle á miruha terra. 

O :Sr. Assis BrasH, em seu manifes to-, •<lJUalifi·ca. de heróes os revoltosos 
que assa ltaram S. !Paulo, á trahi-ção aos nossos amigos aos soldados do Exer-
cito 'brasileiro, que defenderaim a minha t ena, qualifi.cO'u ae assalairiado-s da 
ordem esp1mria . 

Ao bombardeio a .que foi o Go.verno "01bri.gado como res.posta aos canhões 
dos ,.srs. Tsidoro e João''iF rancisco, ·elle q ualificou de bo·mbardeio cocvarde, á 
acção das forças .Jegaes qualifica !'!e saique infame. 

Todo mundo sabe, ,Sir. \Presi.dente, que o o :Sr. Assis Brasiil não i".iz a 
veraade. Todo "mundo sa·be 1que os re.voltosos n ão são heróes; •QJtle os nossos 
~oldados não são assalariados da ordem es:rmria; todoS" s•aibem que o 'b'otnbar· 
deio não ifoi cova.rde ; todo m'llndo saibe q'l.le o sáque foi 01bra dos re;volltosos 
durante os dias ·em q•uíe lutaram na cidade. · 

O lbom'bardeio de 18 . Pa·ulo foi ini.ciado pelos IS.rs. João Francisco e Isi-
dorro, amigos do !Sr. A·ssis [Brasil. 

O 1gov·e'.;.'llo ifoi obr~gado a usar das mésmas armas . EJ.l.es empregaram ca.-
uhões contra o PaJ1ácio dos <Campos LEJlyseos, contrai o [palacio <'la Justiça; o 
Governo teve de u,sar canhões legalistas c ontra o.s canhões revoltosos. 

O .Sr. Assis B.rasil all'ude a "bombardeio á distancia", como se fosse poil'o 
sivel o bombal.l'deio., corpo a corpo. Vê-se 'bem o que o 1Sr . Assis Brasil pre. 
tende, •é impressionar o animo. desprevenido dos que lerem seu m a nif!lsto .. 

O 1S'R. AZ!ElVEDo LIMA: - Aliás, esse ponto \já foi discutido .com muita 
proficiencia ·p~1o general .AJbilio de No·ronha, o qual deixou bem dara que fo· 
ram os generaes dá l<'\galidade <11ue tomaram a iniciativa do· .bombardeie> a 
esmo. 
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o ISR. PIREJs no Rro: ,..-- íN"ão é verdade. E' fa lso. O ·noibre, S~mador Soait'es 
dos Santos, com muita habilidade, senso de p11u/denc:ia e ser·enidade, corrigiu 
asperas expressões da palavra injusta do seu amigo e ohelfe revol'Ue.ionarlo. 

S. . E x . não qualifica de ·espuria ·a legalidade, não considel'a cov~de § 

bom1ba!rdeio, nã:o clas-sifica ·de infame a acção das forças Uegaes . 
!Fez muito b:em o no'l:i.re ;Senador suavisando as exp'l'eilsões que -o Sr\ De• 

puta.do Baptista Luzando rtrouxe para o recinto da Caimara. 
iNlo mamifesto Uido no 1Senaido, esses adjec:tivo·s· "esp.uria, ~Ilil'·am·e e co;vair-

de" não apparec:em. Hia ainda .outras SJU:avisações feitas .pelo ilSr. ' senador 
Soa'J:'.efl do·s !Santos nó manifesto do iSr. Assis Brasil . 

. lR.eferindo-.se ao IGov·erno do Rio !Grande do 1S1ul, o .sr. Baptista .:UU:ZaFdo 
leu as •S'eguintes 1pal.avras do manilf·esito "' . . . [londo-1he awenas na mandi-
lbuJ.a pantag.ruelica uns freios irriso-rios de manteiga, que eUe traiga e · digere 
aà nutwni." · 

O Sr . Soares 'dos ;Sa ntos nã-o deu curso a essas expressões injustas parà 
com o Rio Grande do 1Sul . 

o 'S:R. B'.APTISTA LUZARIDO: - llnljustas, na opinião de V. Ex ... 
o .SR. iPFms no Rro.: iNa minlhai e na. do Sr .. S·enàidor Soares dos 

Sam.tos. 
O SR. ÀZTilVJIDo LIMA: - ·E' pos·sivel .qrue o. manifosto· ltdo .pelei •Sr. Soa-

res <los 1Santos teniha solffrido a censura da Mesa do Senado . 
IO ISR. PIRES ·DO Rro: - Faço j1u\stiça ao senso de serenidade do :ST. Soa-

res d_os Santos, ·acr·editando que tenha •sido H. Ex . .quem haja prefo~-:ido qu~ 
essais ·exipressões não :figuTaissem em u-m documento lido perante o .S~maào,. 

(Ha, porém, outras demonstrações· desse espir~o· de reflexão, da parte do 
Sr. Sena.dor ·Soares dos :Santos. ·!Po'r exemplo, o !Sr. Luzardo· -classilfica de 
"JP[·ethoricos 1regulos" os Ptresidentes e Gov·er:nadores- dos Estados; o !Sr. ' ~oa. 
res ·à.os .Santos, lembrando~se, sem d uvida, dos Srs. Nilo Peçahhai e · Searpra, 
que foram IPreiden.te e Governador, resolveu não dar nenlhum .qualllficativo a; 
esses Governadores. \ 

\ 

O Sr. Luzardo diz que o Poder, Executivo começav(l a nomeaJr Deputados 
e Senado•res, o S:r . rs :oares ·dos Santos não allufü.1,1 a . ess~ facto. O :Sr. ·Lu-
zardo d iz ·que a reifór.m a tem de se'r elfifectuada "pelos meios summàl:ios da 
revo}ução"; o !Sr. !Soares dos !Santos preforiu !!lãa -all\J..dir a tal :recurso. O 
Sr . Luzardo qua!H'i.ca a intervenção do Executivo, na com:posiçã·o do eon-
.g;resso, de ajr'bitraria e descarada ; o IS•r .; Soares dos Santos supprime esses 
qWalifiticaitlvos. O :Sr . Luzardo considera fallido o ,paiz; o .s.r. 1Soares dos 
Santos não· 'V'ae tão- longe. 

O Sr. I.;uzardo refere-se, em ·certa passagem, á "febre alta da revolu-
ção"; o 1Sr. Soares dos 1Santo·s não se !refere a tan f.ebre. . . O Sr . LuZardo 
jul:ga ihave r curiosidade pela clara explanação dos Intuitos ·da revo-luçãJo; o 
Sr . Soares , dos Santos não !faz a!Jusão a esses intuitos . . . ' 

, OISr. ·LuzardJo pensa ser Justo ter cada povo o g:overno Kl'\l·e merece.; o 
Sr .. 1Soa1res dos antas não quiz assumir a respo•nsabilidad'e de aJpriT uma ex-
ce1pção â ireg.ra e deixou de lado ·a:s pal8,was: "mas '!lãa .como acontece ago• 
ira":;' O 1Sr . .A!ssis [Bra siU abr.tu! eimepção á regra, e:x!cepção que ~oi mantida 
;pelo /S'I' . Luzardo; mas o Sr. Soares dos 1Santos não· :quiz sustentar seu• ro>i-
terio no ,Senado . 

·· Adeante: o !Scr:" . Luzardo aiflfib3.. 1que: ' ~!Errar é dos !homens1 e teimair J\O 
erro é das ·besta,s"; o Sr. !Soares dos ISanto.s diz: ""Errar ê dos ihomens, telma.r 
no erro é q'Ue é irregular". 

Vê a Camara a elevaçfüo de linguagem do !Sr. S-oares dos Santos_. 
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o ISR. L:!NOOLPHO CoLLOR: - QuaJ o verdadeiro originai! do manifesto·? E' 
mui•to interessainte esse confronto . 

O SR. Pnms .oo R10: - Não sei, nem qpe<ro entrar ne1ssa apreciação. 
O :S.r .Luzar'do diz: "revoluç.ão triumphante" ;' o :Sr. 1Soares d'os Santo.s 

déclara: "um rrnovi-mentoi•. 
lBem vê 1que o .s.enado dev·eria ter, deste manifesto, Ujfila impressão mais 

attEmuadas do que a da Cam&ra <com a leitura feita pelo Sr. Luzará.o. Dahi 
0 faicto de iterem os ISenado:res o,uvido com caJ1ma, tra nquillamente, um do·· 
cumento que provocou tumulto nesta /Casa . 

O 1Sr. Luza11do a!lude á d'a llencia do srnffragio l\liniversaJ1; o Sr . 1Soares dos 
Santos silencia nesse p onto. 

O 1Sr . l.JUzardo falia em "meios revolucionarias". o Sr . Soares dos· San-
tos não w1Lude a rt:aes meios. ' 

O Sr. [JuziaJrdo se refere a os "actúaes usurpa.qores"; o Sr. Soare;; àos 
Santos refere-se ao·s usuripooores ·em geral. 

O ISr . Luzardo allude a o " poder ·corr1upto e corruptor, para afundaa· as 
garras no Thes01uro e metter os ,pés no cI"eclito ;ia Nação"; o 1S.r. SoaJre·s dos 
Saintos prect:er.iu não usar de taes palavras. 

São estais, ' !Sr. Presidente, as 1p·rindpaes suavizações if.eitas pelo S.r. Soa~ 
res dos :santos ao maniil'esto do Sr . Assis B!raisfü, lido aqui na Camara pe'lo 
,s,r. Imza!'do. ... 

Oheg.uei á .conclusão. de que •havia uma certa di·fd'erença :na linguagem 
anru1ysllit1do o texto que s.e refere a .1S: . íPaulo., quando tive ensejo de notar, 
con~orme disse, que as exipressões "covarde lbomlbardefo.'', "infaime saique". 
"aissalariados da ordem espuria", tinham sido omittidais p elo Sir. Soares dos 
Santos . 

Venho, como paulista, apresentar o m€!U ma is vehemente, ·mais sincero, 
mais sentido .prO\testo contra a fóicma pe.Ja qual o 1S•r. Assis 'Braisi.J clas·;;ifi-
cou d·e heróes os salteadocres ·de Hão ,PaU!o e de "assalári.a1dos da ·ordem es-
pu:ria" os so[dados Q!ulr.• •C1Umpriram o seu dever, dect'.endendo a m inha terra, 
como representantes do Ex;erclto brasileiro! (Miiito bem; miüto bem.) 

O Sr. Adolpho Bergamini .(p'(I:ra uma e:cplfoação pessoal) : ......, Contra-
riando a.s repetidas e i.nsinceras aJOCirma~ões dos honrados memibros da maio-
ria de ql\le a Constituição da Republiica é respeitada pelos or'gãos do ;poder, 
os factos se succedem dia. a dia e se wccumulam em um dêsmemtido retum-
llante . 

'Noticiaraim os jornaes, ·sem con1te.st ação, q.ue a maio·ria, em y irtulde de 
carta da la vra do •Sir. J\[ello Vianna, ·Ptresiilente do, ·Estado· ·de iMinas, esco-
l•hera seu l eader o Hlwstre tDeputado Scr. Viaml!a .do C'aste•llo . · 

(Desde menino, Sr. !P!res'idenrt:e, jniteressam-me as pugnais poHticas, não sei 
si por temn>eram·ento ou si por•qtUJe minha meninice se formo•ul C'onternplando 
e rugitando-se nas contendas fque vi•cto.ri~vam, em Cataguazes, o!l'a · o J)r. Ga-
valcanti Sobra~. ora o Dr. Asto~p.ho Dutra; aiqui no Rio continuei a seguir os 
debates impo.rtantes nas .gazetas apabco~adas e depois o jo•rnaJismo me atirou 
á luta. '· 

Quando s1urgiu no s·cemario :politiico o Sr. Vianna do Cruste11o grav·ei-lhe 
o nome . O nome influe muito na vida dos !homens. lM:ais tar.de c on.he·ci-l'he 
a fi·g>~ra : rno!I'ena, cabello negiro enc·arocoJado e tevo.Jto, pórte energico, olhar 
inte!Ji.gente, fino trato, fortaleteeu a minfha sympa,thia. 

Lidando com _elle, aqllli n a Camara, tornei~me seu ~igo. iE nesta q·uali-
dade .principaJ.mente er.go m·eu prutesto. contra o que lhe succede. 
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Divulgada a escolha do mustre pa1,lamentar, de compete·IJ!cia indiscutível, 
de solida culltura, demonstraqas em lp·relios memo!raveis desta Casa - e q,ue 
aihda recentemente relatou o Orçamento da Viação, com grande clari;viden-
oia .e capacidade ·e oftereceiu um ,par·ece.r ique se torr10<U1 ·celebre .contra o oha-
mado contraoto da Habi!ra fron, por occasião ·do qua;l contendeu com o ultra.-
montá.no •governista, LDteputado ·Por !São :Paulo., rs.r. Pire·s :do .Rio, ,.-- a mino.ria 
parlamentar sinceramente com·muni-cou, á imprensa e á Nação, que <tomaria 
attitude de .com'baté, mal se installassem os trabalhos do· Congresso. 

Lsto feito, houve uma re<tromarciha e a maioria, em con:ci'liabules se ºre- · 
uni<u e delfüeron1( exigir do no'.bre Deputado mineiro, Sr. Antonio Carlo&, tiã 
então eileito e reconhe·cido Senador, o sacrilficio de não russurnir sua cadeira 
.na Camara !Alta do Parlamento e vi!r a:-esponder aos priuneiros embates da 
mrlnoria parlamentar. 

·Envai.éj.ece-me, Sr. iPre•sidente, a circumstancia, altamente significativa, 
de se es-col!her wn homem a dedo o plf'imus inter pares da maJoria ... 

O 1Sa. AZElvEIDO LIMA: - O Zaratrusta. 
O ISR. AiooLPHO iBEIRaAMINI: - ••. pa:ra combater e esgrimjr-se com a 

minguada., mas, modas.tia é, 1parte·, valorosa minoria. Já e.i\a uma victoria, maii 
minha vaidade não :pôde ir ao ponto de obuIT11brar-me a irute!ligencia, ta-

Ziendo-me es:q.ueeer o dever :que me co.rre, como am.igo do S.r. Vianna do Ca.s· 
tello, de il·evantar o meu :pro.testo. 

A esco·lha do Sr. Antonio Carlos não sõ -0ffende á Cons.\ituição Federai! 
como naturaJ.mente aos melind:res \e susceptiibilidades de seu nobre collega de 
!bancada. 

A !Constituição é of!fendida, Sir. Presidente, em um ponto virt:al, qual o 
qJUle impede qu·e, por qua1q·uer fõrma, seja diminuída a ig-ualdad·e de repre-
sentação d-0s E ·stados da União. Principio carde·al do regímen Q:emocratico, 
os co!llStitu:i.ntes - que agora são chamados pelo Sr. iPresiderute da Repub.Ji· 
ca os ddeo.Joigo·s de ·9!1 - determinaram e ,pres•c<reveram d(l ofõrma expressa que 
a presidencia do 1S.enado nãd deveria rcaO:lir em nenhum 1S.enador; e, .para 
que e,ssa igualidade de representação nãJo fosse offendida, ;foi outorgada ao 
Vice-iPresidente esta attri'buição cons1titucional. Mais ainda: no. dis,positiv-0 
do art. 90, pa1ragraplho 4.0 , ficou ·estabelecido ,quj'l, por occasião de··se reá'or-
m'<tr -0 Paicto Constit'll<Cional, não se :puqesse tocar de leve neste ponto intan· 
igLvel da iglliail:dade àa representação. dos Es<tados n0: Senado. 

!Lá está: 
"!:Não poderão ser admittidos como oibjecto de delibe.raç·ifo; 110 

Co:ngresso, ,p·rojecitos tendente,s a abolir ·a fõrma repubU.cana f·edera-
tiva ou a ig1Ul1Jdade da r·ep~·esentação dos !Estados no .Senado.," 

Vj1gora no direito americaino identico p·rincipio. "Nos Estados Unidos 
Norte-Americanos, aiff.irma 'IBaI'lb.ail<ho, tamanha importancia se liga á igua;l-
dade da representacão s•enatorial, que, para não haver ne!la inte1rmittencias; 
os !Governadores dos IBJ:stados, nos •cwsos de vaga occo.rrente durante o perio• 
do se.natorial, teem o ·direito .(le nomear quem :provisoµ:iainente o preencha, 
si a reunião do Congresso local nâ-0 s·e d<á a tempo de poder este eleg~r o 
is:enado'r para a proxima sessãio do Senado Federal (ar.t. 1'º, secçfi.e 3ª, n. 2) 
e neruhum Estado· póde sf3r '[lrivado, sem seu consentimento, nas Tefórmas 
cons•titucionaes, da i.gua1dade do sufüragio no <S.enado." (<Com. aoris-t., pa· 
gi:na ·92). 

<Como disse !ntarugivel o principfo da igwi.lldade de representação·, não 
qu'i2! a Constituição que ella ficasse çles·fakada com a collo.c·ação de .um na 
;prestd:encia do :Sienaido:. E' da lei o art. 32: ":Sendo o ideaJl a igualdade abso·· 
1mta de representação dos Estados .no \Senado - ensina Carilos Maximiiiaino 
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- desde que sa;hisse do seio daCJiUeHa Camara o res·pectivo presidente surgi-
!ria.m diflficmidaides varias ... " (Ommm.enta1'ios, pag. 33~). 

iConjugiados, Sr. Presidente, os disrpositivos citados com o art. 16, para-
grapho 3° - ning1ueim póde ser, · ao mesmo rt;empo, Deputado :e '8enador ~ 
teremos, sem grande esforç,o de dntelligencta, que o Senador reconhe c-ido e 
proclamado que rpermanecer no caJrgo de Dputado ou perde aqueUa cadeira 
ou viola a Constituição. 

Legem Jvwbemus. AJ11ém da lei, temos facto concreto. .Eleito, em 190•3 s.i-
multaneamenrte Deputado e !Senador., o !Sr. Vaz de !Melilo, foi reconheciiio De-
pru'tado. ID€morou o recoill!hecimento no .Senaido. Elle •que, corno Presidente da 
ultima ~egislatura, ·teria'- de presidir ás sessões p.repaJraitorias, prestou com-
IPrvmisso como Deputado. 

Ao pa,recer que o reconhecia >S•c:mador surgiram as irnpu.gnaç.ões de R;uy 
Barbosa, Virgi.Io Damasio e !A.1'thll!r Rios, as quaes não vingaram, pàrqu•e a 
offensa ;constitucional seria patente si houvesse já sido recoruhecido· como 
Sena doJ". 

LNinguem rpóde oor, ao mesmo tempo, Deputado e Senador, grita a Con-
stituição . A1lt einda bem a Carnara que ella não diz qjUe ninguem 'Póde ao 
mesmo tempo exercer ·as •funcções de Deputado e <Senador, ma;s não .pó.de ser 
Dep•utado e .Senado.r 3Jo mesmo tem.po. 

(Ora, o que faz o cida dão Deputado ou iSena;dor? 
A eileição? Não, ,porq·ue ella póde estar (')ivada de vícios que a annullem. 

O diploma? Ta:mlblem .não, po11que o diplomado. póde não ter, pu-r exemplo, a 
idade :fixada no Estatuto Poiiti:co. 

O que é então? O recornhecimento, que acaba com a 'Proclamação de que 
Fulano é ·DerplUJta;do. ou !Senador por tal Estado. Para vaJlori-zar a minha ob-
scura opinião, peço licença para arrim:ar-me em Duguit, de maior autorida<de 
q•ue 'lJUa~quer de n6s·: "O malllJdato de .Senador e o de Deputado são eviden-
temente incompa tíveis. 1Mas um Deputado póde aiprêsenta r sua ca;ndidatura 
ao 1Senado e um S.enado,r 'sua candidatura á Camara, sem a-·enun:cia an.terioor. 
E' jurisp<rml'iencia assent,ada que 'Um Deputaid°' eleito ·'8\'nador ou um .SenadO;l" 
eleito Deputado não é o'bri-gado a fazer sruber o mandato que deseja exercer 
antes que a 1wl/Jla 6leiçã.o S•eja reao'll,/Wcida; que ~sim 'um Depwtaido eleito 
Senador (!lóde continuar com assento na Camara ·até que ·seja re-coruheoiào 
Senador." 

'Eis aihi a opiniã:o ·f3scripta, parece, para o caso· vertente. , Co·m ella se 
compadece A:uTelino [Leal, que a transcreve a:pós sustentar que "o que faz o 
c.idadão .DeptUJtado ou •Senador não ~só a eleiç'ão, mas o reconhecimento. A 
eleição - rprosegu-e - é meio. Veri:ficado·, po,rém, p . reconihecimento, sim, o 
desempenho do ou,tro mandato" ... .(int&r1'om;penào a iettura) oiça m, prestem 
bem attenção os senhore s da maioria na rpalavra autorizada de um dos se·us 
mais firmes correligionarios, (Jjlle a morte co!Jheu na. vang·uarda da;s <ho•stes 
que combato: 1(lenào) "-0 desempenho do outro manda to cess-a ou se.riá pre-
!e'.rido ao segundo, logo a.pós a communieação ou ;pwbUcação officia;l .qo reco-
nhecime·nto no D 11ario àe 0.ongresso" ('l'heo.ria .e ·Pratica da Cbnst . , vol. [ ., 
pag. 228). 

IClara e limp·ida a q'lle.stão se r esolve pena renuncia á senatoria ou pela 
violação cons tiJtucio:nal. !Não ha diugir. ', 

Mais, 1s~· .. Pre side nte, a~ém da ques.tão constitudonan s ulS•citada temos tam-
\Jem üutra im!p!or tanüssim·a de -0•rdem 1IDoral. -

Que fez a 1IDaio.ria .com a resoução toma;da? .Attestou puiblic~mente, fa,.. 
zendo .grave inju~·tiça •que, nos ·seus arraiaes, não exi·ste um ihOm·e'm ·com · ca-
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padda,de e competencia para en;f'rentar a minoria pariJamerutar, sinão o Sr. 
Antonio Carlos Hiibeiro de ·Andrada . 

o 'SR . WÍJiJNCElSLAU ESCOBAR; - Que aJi;ás não é verdade. 
O !SR. AlloLPHo BEJRGAMINI: - ·Esse attestado não é justo e o .que maia 

ainda me revolta o espirito é ouvir que .nos cnrr.edores da Camara, nas ante-
salas e ijá lá fóra nos jornaes, nos cafés, nas confeitarias, nos b(]1rs·, se cri-
tica o lfacto, de maneira a deixar em situação esql\lerda o ·sympathico r epre-
sentante m ineiro Sr. Via.nna, do Cast efüo. 

o ISR. ,BEJR:NA<RIDES SOBRINHO·: - A figura d'o ISr . Antonio Carlos· é d e alto 
relevo parlamen twr . Emqu;anito iS . Ex . estiver nesta !Casa sem o seu Zeader 
e só perdeI"á o m·a.ndato de Deputado a utoma ticamente, •quando tomar posse 
(l -;i s ua cadeira no !Senado. iNem o is.r . Vianna d.o Castello consentiria em rui-
s umir a leaderan ça, emlquanto se achasse ·aCJIUi o •Sr. Anitonio Carlos. 

o SR . ADOLPHO BERGAMINI; - Acha o m eu illustre collega, ·Deputado. p~o 
El.spirito !Santo, ique só o facto de um a::>eputado ou 1Senador ir'etomar as suas 
funcçõ-es, automalticamerute, :re~uncia as anteriores . Desejo q·ue .fique isto 
registrado. 

E' isto? 
O !Sn. BERNARDES /SOBRINHO: - Perfeitamente, com a :posse. 
O SR. AooLP'lio l8ERGAMIN1: - Sr. :PresLdente, p elos corredores e ante-

salas desta mesma 1Casa, t enho ouvido commerntarios .q;ue j:á transpuze<ram as 
colll\lm.nas de jor naes, no senti.do de deixar em situação de.Ucada o nobre De-
putado po·r 'M'inas Geraes, e de tal modo se avolumam as criticas que em um 
grupo de Deputados ouv i o .conceito jocoso de que essas demarches e mo.di-
lficações tirnha;m relegado o n@bq·e representante mineiro á situação de gran-
a:-in1ho do Zeader, ~ espera de Sl)r sorteado: 

'Protesto .cçmtra a pi!lheria immerecida e injusta q1u'.e se :faz ·em torno do 
antigo mem/bro da Gommissãio de Finanças, R elator do Orçamento da Viação 
e a,uitor tambem de notaveiJ traba]ho pertinente á Itabira [ro.n, ique t anto en-
fezou o Sr .. Pires do RJio. 

O 1SR. JoAQUIM DEJ SALL'ES ; :__ V. Ex. ahi não tem .razão. O motivo da 
permanencia do .Sr. Antonio 1carlo·s n a leaderança da Caanara, segundo me 
parece, é ,pela necessidade de reorganização das commissões p erm anentes 
desta Oasa. 

O !SR. Ano:LPno IB!El!WAMINl: - O q1Ue quer dizer 1que ninguem ·sinão S. 
Ex. tem ·competencia para is$o. 

O SR. JOAQUIM Dlll SALLEJs: - Porque !S. Ex., a .Jém de ser in contestavel-
m ·ente um grande co•nhecedorr ··d essas ·cousas, rtem larga experien cia . 

O 1SR . .AooLPHo BlllRGAMINI: - -E os demais não teem? 
tO ISR. JoAQUil'fl DEl ISA'LLES: __.::: E, apezar da sua experiencia, .S. Ex. a inda 

não conseguiu organizar as comnüssões. 
O iSR·. .AooLPHo iBEJRGAMINI : - ®' a attestação da incapacidade dos de-

mais memlbros da maioria, a té para este acto s impílesmente materia l de or-
ganização da ,!Mesa e das com:missões. 

O ISR . -ToAQUIM DE 1SALLES: - N ã o é material; iha. muitas ambições e pre-
tenções. 

o ISR. BAPTISTA LiuZAJRiDO: - 1El' !bom que v.. Ex. diga; ha IIllUfita 3JITI•bição 
no sei-o da maiorJa.. 

O ISR . AlDOLPHo lBEJRGAMINI: - 'Vê a Camara, pela pal:a'V!'a do illustre 
m emlbro da m aioria, que n ãio· é no meio dos revolucionarios, da minoria, que 
essa a mbição esUmuíla o combate da tribuna em ,de:Jlesa de seus ideaes. 
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v SR. JoAQUIM DE ,SALLES : - [para enfrentar a oppos1çao é evidente qíle 
não 'ha necessi{j.ade do Sr. Antonio Carlos. Ainda hoje, na •hora do. ex:pedien-
te, V . Ex. 1teve ·a prova, com o disCll.llrso do 1Sr. Francisco Cam.pos. 

O ·SR. ADoLPHo 03EJRCIA!Mrnr: - <Medra a am'bição, do lado de "lá, na maio-: 
ria parlamentar, ·entre os ab'Yl.egados amigos do Governo! " 

Sr . . Presidente, si é n ecessaria e imprescindivel a permainencia do nobre 
e talentoso reipresentante de Mi nas, ISrr. Antonio Calilos, n esta Casa, o sacri-
ficio seja compleito : IS . Ex. não prive o seu Estado da Igualdade de repr·~ 

sentação, repito, exig1da de maneira clara, exp•ressa e insophismav·el pelo Pa• 
cto de 24 de Fevereiro de 18'91. 

Não !fica ahi, porém, a transgressão constitucio.naJJ.; outra se vae ·consum-
mar com todos os matadores . 

O Sn. ANTONIO CARLOS : - V. ;Ex. está empenhado na d~fesa de uma 
Consti1Juição contra a qnm.l se rebella, ·em pontos fundamentaes. 

O SR. ADoLPHo BiERGAMINr: - -Eis aihi, S.r. ,Presidente, o equivoco volun-
tario (utiliza ndo.-me da pihrase do proprio Sr. Antonio Caril os) que leva .S •. 
Ex. a c lassificar de crime ·a defesa da Constituição. O certo é que ,desani-
mados de ({)Ue o · imperio da ·Constituição •Se :pudesse fazer dentJro dos seus 
;pmprios recur.sos; quaes o da livr·e manifestação do pensamento e do voto, 
fomos coimpel!idos, fomos obriogadas, fomos constrangidos, arrastados a, com 
armas na mão, represar os abu sos e desmandos do pode1r e investir contra 
a machina de compressão existente não só no Dist!'icto Federw1 como e m 'Mi-
nas, no Amazonas como no Rio Grande do 1Sul - no Brasil inteiro - a en-
travar a prwtica do regimem. democratico. 

O SiR. AN.roNIO CAru.os: - v: Ex. não t em a uto1ridade para pedir a ma-
nutenção 4a Const itJU.ição Federa.!. 

O .8R. AÍ>OLPHO iBEJRGAMINr: - Quero o imperio da Constitu.ição, rque de-
fenderei ainda q·Ue tenha de f arer [jorrar o meu p.roprio sangue. O que vã.o 
quero é a sua d·eturpação. 

O •SR. AN'l'ON!o iCARLos : - V. Ex. está confessando qJUe qu,er derrubar a 
Constituição F'ederal. 

0 ISR . ADOLPHO ,BEJRGAMINI : - V. Ex. é que defende a deturpação da 
ConstitJuijção Federal, que ·enxov-w1ha o 1Brasil inteiro, pa!'a 1CJ1Ue possam os 
seus partidarios Jo.cup!etar-se com todas as vantagens, itodos os benefícios, 
todos os inte.resses decorrentes. E ainda me falla em auto:.ridade! 

O SR. ANTONIO ICARLos: - O caso <é que o no•bre 1Deputado está contra a 
Constituição Federan em pontos !fundaJme ntaes . 

O .SR. :AL<YLPHo IBIElRGAMIN.r: - Quaes o.s pontoS" em que estou contra a 
Consti<tuLção? 

O SR. ANTONio CARLOS: - V. Ex. a-cwba de dizer 1que é revoltoso c-0°p.tra 
a autoridade · constituída, que aliás está agimdo dentro da Constit·uição F e-
deral. 

O SR. ADoLPHo BE:lRGA'MINr: - Não! J:)a awtoriddae q1ule se col!ocou fõra 
da Constituição desd,e o dia em ,que op.p:r-imiu a Uivre manifestação do pan-
saimento e deturpou a Ji.vre manifestação das urnas! 

.Sa;be V. Ex . e não o iginora nenhum dos 1S.rs. Deputados ,qiue têm acom-
panhado a minha acção parlamentar, que profliguei, desde o. primeiro instan-
te, a supe.r:pos0ição do poder, a -usurpação por parte do Executivo á vontade 
IiV're das urnas. 

E' '.[lonto cardeal pa:ra mim o respeito, completo e a'b.so.~ulto ao qiue o 
Povo queira, maniifestado por fõrma regular e •constitucional como é a elei-
ção. No primeiro discurso - bem m e lemlbiro - proferido a 1•6 de j'un!ho, 
creio, disse que ·eira o !Governo co,nst it<uido quem escoalhia o terreno onde que-
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ria a l>wta., terr·eno :fóra da Constituição, porque era pela força e -pela violen-
cia que a;fastava 1d:o Oongi··e1sso os vel'dade-irns eleüos - e o dia em; ,que a 
porpuUação o acompanhasse ·e aicceitasse o dlesafio·, nesse •d<ia; o poder consititui-
do. não teria autor.ida.de pa.ra invocaJr o r,espeito a essa me.sma Cons.Utu·icão 
ll!Ue elle fô.ra o primeiro a romper e mafüaraitar! 

O SR. ANTONIO OMl:u>s: - lll!(as a Constituição apresenta s0luções pa.ra; 
esses ca,sos. 

10 ISR. ADoLPH·~ BERGAIIUNI: - Quaes? As que eu conlheço f0>ram vêdadas 
:pelos po.Q.eres constituidos. Onde a afüerda.de de imP'rensa? ! Po•i:s p ão teµios 
rurrna lei vo.tada éis pressas, por esse J>residente ·CJJUe aihi estâ,, mo ·sentido •de 
eviita:r o .exame, a critica dos ·acto.s adminj.strativos? Pois· n ão t emos uma 
lei ·votada .debaixo da égide .do Poder Executivo, q'lle tem 'u\Surrpado todas as 
:l{ttribuiç.ões legjslativas, impedindo a ilí'Vre ma,nifestaç~o do pensamento, o 
direito de re·união, o di-re-iJto ,q.e assocação.? Que irestava? O voto. Mas não se 
imrventou o teraeilro es·arut,inio, o reco1»heCimento ·com a superposição .do ;EJ.xe-
eiutivo á livre mani'1'estrução· da;s urinas? 

_O .SR. ANTONlO CARLOs : - ,fü- são leis inconstitucionaes, a Consbtulção 
, Olfd'erece os processos necessario,s 'Para que eíllas sejam .derrubadas, sem ap-

pello aos m·eios .revolucionarios. 
O .SR. ADoLPHo BElRGAMINI: - T 'al tem sido, \Sr. Pre·sid-ente, o meio de 

corrupção e de aviltaimento a todos os poderes e .até ás carr:.adas de élite da 
sociedade b'l'aisilei-ra, rque os Te.c:ursos leg~s· não ins·pi:ra= mais ooraiamça 
alguma. 

Não assistimos todos os dias ostentair-se a nomeação de filhos, ,genrros e 
parentes de ([)eputados, rSenaidores, Müvis.tros e atê de J u.izes? Niio vimos 
ui:na red':omna do 'D1strícto [Federal vedaindo .o aiocesso aos magistrados .por 
antiguidm:l.e, para iillstituir o s.ystema da' promoção •POT merecimento, me~e· 
cimento esse avalia j'!o .pelo livre alvedrio do Poder Executivo? Não são !l'-Or· 
ma s índi-rectas !bem effic-ientes .de s.uiborno·, de corrupção? 

O SR. Azll!VEDo LIMA: - Eeis mezes depois da refo.rma judiciaria !fOTam 
rrevoga<1os dtsipo•sitivos da mes~a, afim de lJOde·r ser nomeado o fitho do 
\Sr. u osé iBonifacio. 

O .SR. ADo·LP,Ho BERCJIAMINI: ~ Temos fa;oto•s e lo·quentes· <!.e nepoUsmo ... 
O :SR. ÀNToNro C:ARLos: - Resta sa1ber em que essas •leis ferem a Consti-

tuição. 
O rSR. A:DoLPIHo BElRGAMINr: .___ ... e de co1ncupisceri1cta, praücaJdos ã luz 

meridiana e •estampados nos jo-rnaes - .oíf~1ciosos, para que se saiba que só 
·~scenderão ás ;posiçõe·s os que se e11gaj~em na íaTa;n.dula governamerntal. 

O SR .. ANTONIO CARLOS: -- Mas será ·possivel que as leis vigentes no Bra· 
sH, que a nossa 1C1Jnstituição não of.f.ereçam co·nrectivos a .situações desta 
natureza? :Si -não. os orfd'e·recem, o mal é dos ·home,ns ;e si o rr:.al é doa homens 
a rrevolução não adeantará n ada, por.que os homens •serão os mesmos. 

O 'SR. ADOLP'HO BERGAMINI: - Os meios foram impedidos um a nm, taJ 
sorte que não se póde t e.r >C-O·nfiança, em neri'hum deUes. 

O SR., BlllRNARIDES 1So-BRINHO: - A magistrat'llll'la do Districto F ederal é 
e:ime1Qente . O .prO'cesso de concurso honra qnal'quer paiz culto. 

O SR. AiDoLPHo BJJJRGAMlNI: - Quanto á com;pet encia, o prO'cesso an· 
te.dor tambe:m a a,purava. Garantia melho.r 01 .Lmieipendencia .pela vromo· 
ção porr antigui:dade, a utomaticamente. 

o :SR. ·BERNARDEs SOBRINHO: - V. Ex. t em -motivos de queixa da re· 
forma ? 

O rSR. , AZ'EV'EIDo .LIMA: - O juiz de alistamento eleit-oral, pairante do Se· 
nhor íBe'l"nardes, 'é prevaricádor. Temos .ais provas. 
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O SR. AIDoL<PHo '$EJRGAMINI: •)- A reforma. judioiar,ia do Distdcto fez-se 
obedecendo á razão primordi·al de collooair os parentes e amigos do Go-
verno. Passe V. 1Ex . uma vista de ollhos petas nomeaçõ·es e ve·rifkaria qÚe, 
si não a totalidade, pelo me·nos tre·s quartas partes• dos nomeados são pa-
rentes e oonigos do 1Sr . P;res'.i:dente da !R®ub.Ji.ca - 1Secretarios do Estado, 
rr.agistrados, Deputados e Sena;ciores - que . lhe dãp apoio sem· disáepanda, 
sem tergiver.sação. 

o SR. AzEVEDo LIMA: - E' exacto. 
O SR. ANTO•NI-O CARLOS: - E' preciso saber da idoneidade moral e te-

chnica dos nomeados. 
O SR . .AcnoLPHo BE-RGAMINI: Pois então se. faz uma reforma da. jus-

tiça e se vão 1recrutar os eJementos de nomeação sómente nos meios of-
ficiaes ... 

o .SR. AZEVEOO LIMA: 1-- Sem ·tirocínio·. 
O .SR. ADoLPHo BERGA.MINI: - ... sem que os nomeados te nham s-ique;r 

ccmhe•cimento da cidade, sem coilllhecimento do logar o•nde vão e.xercer a ju-
dicatura? 

O SR. ANTONIO CARLos: - V. Ex. arlega contra algum delles qualquer 
,!aicto depois do exercido dos cargos? 

O .SR. ADoLPHÜ BERGAMINI: - !Citarei o juiz do alistamento eleitoral, im-
propriamente, aliás, ohamado juiz! 

V. Ex., :Sr. ·Presidente, é jurista, como jurista o é o sr. Antonio Carlos, 
embora este che·gue, na defesa do Go'Verno, ao ~tremo de linve•ntar uma 
'"tentati'l'a de flagraJnte", ou uma "1suspeita de d'.Iagrante", ou "' um flagrante 
de suspeita". E os juristas sabem que, sem funcção judicante, .não 'ha juiz; 
entretanto, estalbetl:eceu-:se que o funoc1onario que trata, que oogita, que 
cuida do alistamento eleito.ral seja um juiz de direito, sem nenhuma funcção 
jufücante ... 

-O SR. ANTONIO CIARLos: - Elle julga a capa:cidade de dndividuo 1Para sel 
e1eitor. 

O SR. ADo·LPHo BERGAMINI: - ... sómente para, em virtude dos servi-
ços ;politicos, ou polUqueiros que presta ao Preisdente da Repul:>lica, possa, 
por via de promoção, por mereoimento, as·cender aos postos mais elevados 
da magistratura . da m .inha terra, até mesmo ao de desembargador da Côrte 
da Appellação! ' · . 

E' um •caso e:x;pre·sso .e clwro de suborno, de -conv.ite á pratica de todça 
os aCltos ,que o Presidente da :RepubHca lhe deter:mdne. E esse mes·mo ma-· 
gistrado n ão se ·p,êja de dizer que é um juiz po:li-tico, porg.ue é :iui-z C.e ma-
teria eleitnral. 

o ,sR., JOAQUIM DE] .SALIJms: V. Ex, Já renunciou o maJndato de in-
tendente? 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Não. A lei permitte .. . 
O .SR. J.oAQUIM IYEl SALL'Els: - Não renunciou ·PO·r politicagem. 
O SR . .AooLPHo BERGAMINr ; - Não renunciei para que o Sr. Arthur 

Bernardes não mettesse alli no Conse1ho oufro kysto, como fez no Senado. 
o SR. JOAQUIM DE SALDIDS: - Ainda ihoije é intendente e Deputado .. 
o SR . ADOLPHO ·BEJRGAMINI : - So·U, E o são tambem os Srs. Cesario ,de 

Mello e .A,~ l:>eri·co de Morae.s. E o são ainda, D eputados. por outros Estados. 
O SR. IToAQUIM DE •;'lALLEs: - Então, aião deve estranhar que o Sr. An-

tonio Oarlos seja Sena:dor e Deputado·. 
UM SR. iDEPUTADo : r- Está· prejüdfoando o Districto. 
O SR . .AiDOLPHO BERGAMINI: - Est.ou salvando o Districto de uma fetonia 

a mais do Sr . Presidente da Republica, que .qu?r.i:a collocar na minha vaga 
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um ;par€1Ilte ou um arr:igo, ou aifieiçoad-0 seu; nã.o a1brindo a · vaga, -iJnpedi a 
realização desse proposito· de S. Ex. :O m ·eu caso não •se pairece com o 
do 1sr. Antonio Carlos: no p·rimeiro ·a Jei ipermitte; no segund-0 a Consti· 
tuição prohibe terminaintemente . 

o SR. ANTONio CARLOS: - V. Ex. tem o seu eleitora<lo. 
o SR . ADDLPHO BElRGAMINI: - Ql!e pôde o meu eleitoraido, debai:x:o do 

estado de sitio? 
O .SR . JoAQUIM DEJ SALI.Els: - V. Ex . . pôde eleger o seu substituto, como 

foi eleito. 
o SR. ADOLPHO BEJRGAMINI : - Não d'ui eleito debaixo do estad-0 de sitio, 

embora debaixo de tiros de carabina, mandados dis;para r.pelo Governo, centra 
mim e contra o Dr. Aristid·es Cair-e, que veiu a falUecer . 

O nobre collega ,pelo Espírito Santo, o :Sr. Bernardes :Sobri•nho, que, 
aJPezar do nom-e, para ventura sua, não ê sohrinlho do Sr. Berna.rdes, lem-
brou· que a reforrr..a judiciaria do Distriicto Federal institue o concurso. ]\7[as 
o facto ê que o·s juizes e os representantes do Mimisterio Publico, todos elles 
parentes e amig-0s do Governo, foram investidos nos cargos, sem addul!irem 
.pr-OV'a alguma de CaJP·acidade. (Pa1vsa). 

Sr. Presidente, outra inf.racção constitucional nos ameaça. 
Recorda-se a Cama,ra que, em um dos dias de Dezembro passado, fol 

concédilla :z&cença ao nobre col1ega, representante pelo RiO Grande do .Sul, 
Sr. NaJbuco de Gou.vêa, para uma mi:;;ssão diplomatica especial na Repu-
blica vhsinha do Uruguay. 

iSr . P 0residente, pediria a V. Ex. fizesse a gentileza de manGÂr ·rr..e trazer 
a mensagem do •Sr. Presidente da Republica, de 3 de Maio c0rrente. (0 · 
orador é sati&feito) . 

A Camara concedeu a Hcença, eu me lembro, em memoravei· sessão 
secreta, em que todos suppunham fossem declarado1s os motivos ' da missão 
especial. Dada a p·e.rmissão, .por esta Cwsài do Congr&.>5Q, o Sr. Nabuco da 
Gouvêa. emlbarcou ;para Montevidéo. El' notoria;. iai o·bdecção si~scitrucl{a 'llll 
RepuNica viziniha, cuj'os representantes com assento no Go-verno fawéstiga· 
ram qual seria a "missão esp~cial" que levava o revresentante brasileiro. 
Essa missão .não poude ser decfünada. Co0nt-ornou-se a dilfificuldade, af!fi~· 

mando que o .Sor. Nabuco de Go'Uvêa exerceria o seu ministerio como si 
fôra um di-plomata da carreira; éra ministro plenipotenciario do Brasil na 
Republica do Uruguay . _ 

Dissenção grande em torno deste facto.·se suscitou; m·as, em- virtude de 
.um prot-ocollo preparado g-eitosamente, desfez-se a supiposição die q·ue se 

~ tratwsse de uma lll).issão especial. Affirrr.ou-se, of!l'icdalmente, no estFangciro, 
que não se tratava de qualquer missão especial. Mudou, como sabem todos, 
o -Ministro do Exterior do Uruguay deixando a [pasta ao Sr. Manlhi Rigs; e 
o Sr. Nabi:.co de Gouvêa poude exercer a commissão de que estava in·;es-
tid:o - com tal foUcidade para S. Ex. que eu ouvi' em dias do passado mez 
C!e A:lJ.ril, entTe os uruguayos, a noticia de que o mesm-0 representante bra-
sileiro conseguira transformar a :RepulJ.lica Uruguaya putro vez em Pro· 
vin-cia Cisplatina, da qual S. Ex . era governa,dor distTicionario. 

O SR . ANTONIO CARLos: ~V. Ecx:. terá ouvido isso entre os que r 0deia!ll 
o .Sr, Assis Brasil, em Mello. 

O .SR. ADoLPH-o BERGAMINI: - Não, ouvi e:ir... Montevidéo, nos meios que 
circumdam o Palacio do Gove.rno, nos melhores -circulos . E tive disso a 
pr(')va, verdd'icando que até o Telegrapho Nacional uruguayo ê um pr·olonga-
mento o-u uma secçãü da Legação ·brasiJeira naque13:a rep'll'bUca! 

De fa,otõ, passando eu um tele-gramm.a, no tele-g.ra,phro uruguayo, cópia 
desse despacho foi mandada para a legação brasileira . 
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o .SR. ANTONIO GARLos: - O .telegramma era para oeá? 
o SR . .ADoLPlio BERGA.MINI: - Não. Mesmo, porém, que !fosse para Cá, 

l!lão poderia o funccionario official uruguayo mandar a cópia á legação, sem 
din:inuição da autonomia do seu paiz. . · 

Mas, .Sr . Presidente, .no protocorrlo mandado á Republica do :ci-r~guay 
estwbelecia-se ·que o Sr. Nrubuco de Gouvêa ;não tinha nenhuma m1ssa.:i es-
pecial, esria um ministro, como si· fôra de •!3arreira. Attenda bem V. Ex., 
para .este· fructo, que, si entre nós não tem importancia alguma'. rev,:ste-se de 
grande importanda no eXterior, onde a ;palavra do Governo ~á nao m<>r e.::e 
credito. 

Vem agora a mensagem do Sr . Presidente da !Republica, e :1 p.ag;_na 110 
v. Ex. encontrará es·ta rubrica "Missão especial no Uruguay" ! 

Ahi está . O Go·verno fez sentir que o ·Sr. Nrubuco de Gouvêa não e·ra· 
ministro em .caracter especial, mas, sim, investido de todas as pr·erogativas 
e attribunições de ministro plenipotenciario. 

Já esse .proto•col1o estava em con<tradicção com o parecer da Cai.:.'lara dos 
Deputados, que dava ao .Sr. Nabuco de Gouvêa lioonça para exercer missão 
"especial" . füplomatica em contrailicção ainda com a Constituição Federai, 
.porque, si fosse uma investidura com caracter definitivo, e> Sr. Nabuco .per-
deria o mandato· de Deputado. 

Ha, porém, uma outra prova elO'quente da falta de verdade por parei, 
do Governo brasiletm. A mensagem do Sr. Presidente da Repub!iça; vou 
~er: "Mtssão Especial no Uruguay". "A repercussão que vierarr" a ter no 
Rio Grande do ·Sul os acontecimentos de .S. Paulo, levaram-nos a prestar 
.particular attenção aio·s graves inconvenientes que apresentava a fr·~quem.e 

incursão de rebelcles nas divisas m eódi-0.naes do paiz. 
Resolvemos, então, nomear enviado extrao-rdinario e ministro plenipo-

tenciario em missã~ especial junto ao governo da Republica Oriental do• 
Uruguay o Deputaido Federal, Dr. Joaquim T-homaz Nabuoo de Gouvêa". 

o SR. ANTONIO'. !CARLOS: - Joaquim ou José? 
O SR . .A.DoLPH,o B:EJRGA.MINI (iiiterrompemdo a leitura): - A imein.sagem 

diz "J-oaquim". '.J.ll[as, como o Go·vel'no trunca tudo, é possivel que .o norrr:e 
do nobre De·putado !llão tenha esca-pado á faina µresidencial. .. 

~Tornando a lêr): 
"Já eram então, frequentes as reclamações pó-r parte dos moradores das 

zonas reais proximas da fronteira, tanto de um lado como de outro . 
Examinadas todas as reclamaÇões, com grande cordialiC.ade e mutuo em-

. .penho de harmonizar legítimos i·nteresses, veiu a •Ser firmado, em Montevi-
déo, a 14 de Janeiro ultimo, um Protocollo em que o Ministro ·do Brasil e o 
Ministro das Relações Exteriores do Uruguay consiginaram 0 resultado das 
conferencias havidas". 

() SR. BElRNARDEls .SoBRINHo: ~ Eis por que é especial a missão. 
O SR . .A.DoLPHo BElRGA,MINI: - AgradeÇo de coração o aparte do no.bre 

Deputado. Peço licença para l en::lbrar outro dado ha pouco, segundo o qual, 
com a posse ou retomada das funcções, o individuo q~e exerce cargo pu-
blico ou mandato, irenuncia virtual e· automat~camente . as funcções ou man-
dato ante dores. 

O SR. ANTONIO CARLos: - .Sa1vo as excepções legaes . 
O SR. ADOLPHo BElRGAMINI: - Ahi está sempre o mechiavelismo ' do leader. 

, :Sr. P.residsnte, terminada a missão especial ·do Sr. Nal:}Uco, conforme 
d.1sse o !llo-bre De·putado pelo Espirito Santo, voJ.to:u .S. Ex. á Paitria, aqui 
esteve na .Camaira, reassumiu ·suas funcções de l)eputado, votou na Mesa, 
il:ustrou os debates .com os seus a.partes (pairece que n ão !Padsce •Contesta-
çao; ainda hoje, IS. Ex. aiqui esteve); e agora, depo.is de se ver substituto 

\ . . 



para S. 1Ex. - o Sr. Muniz de Aragão - os jornaes annunciam ·que S. Ex. 
regreóisa, sa:bibado, para o Uruguay, afirr" de to;rnar a exercer as funccões 
de mfaüstro [}lenipotenciardo em missão especia:J. junto ao governo daquelJ~ 

pai:z. 
P ergunto a V. Ex., sr. Presidente: a Constituição nãio é ', ainda uma 

vez, of.fend<ida de frente, esmurrada viole·ntamenfe, para se darem arrhas do 
poder que incarna o illustre Presidente da Repub.Jica? 

O .SR. :ANTONIO CARLOS: '-- Gostariamos de s aJbe•r a razã0 .por que V. ®x. 
constdera que a Constituição não iIJerm1tte ao :Sr. Nabuco Qp, Gouvêa re-
gressar ago,ra ao Ur uguay. 

o SR. ADoUPHO BERGAMINI: - Respondo já. 
Antes de tudo, o principio da separação de poderes é fundamenta! desde 

Montesquieu, sinão antes delle; está inscrLpto em nossa Cocri.stit1üção, eom 
todas as .1ettras, •no artigo 1'5 e no a;rt . 23 vem o co,mpleme.nto dessa 1miscri-
pção, no· ,que conce;rne ao Legislativo, declaTando que ·ne,nhum Def}utado 
ou Senador, depois de eleito, poderá acceitar qualquer iinvestid:ura que en:aine 
do Executivo . 

O SR. AN'l'O,NIO CARLos: - :;laivo com licença da respectiva Camaira, nos 
casos ;previstos pe]a mesma Constituição. 

O SR. AIDoLPHo 'BERGAMINI: - Vou lá. 
O p.ri.ncipio é esse: es'tiá consag.rauo na Constituição. americana, nã:o 

nos termos da nossa, assim como na da Argentina, se·m as e:xicepções que 
admittimO's. · · 

P.ela Constituicão americana, secção 6.0 , n. 2, " .nenhum Senado·r ou re.-
presentante, durante o tempo ;para que fôr eleito, poderá ser nomeado pa,ra 
qualquer cargo civil da autoridade· dos Estado·s Unidos, (te cuja ·Creacã·o ou 
augn:.ento de ·v,encimentos tiver participado; e ninguem desem·penhando algum 
cargo federal será mem!bI\o de qualquer · Camara, emquanto per.rnanece.r no 
seu ,exercicio" . 

Um dos mais autorizaidos commentadores da Constituição americana, Sto,Fy, 
observa, com razão, que "não ,é lfa;ci!, por meio de dispositivos constituolo· 
naes ou legislativos, impedir, no · todo ou em parte, indevida ou corrupfora in· 
fluencda sobre o espkito huma:O:o. As · graindes garantias para a. soc:.edade, 
aquellas sobre as quaes ella deve 'sempre basear urr. gover.no livr.e,. são a ,res· 
ponsabilidade iPerante o .povo, pelas e,leições, e o caractér pesso9l e pL1reza (•e 
!l):ri1nGipio~". 

E tinha, repito, inteira razão o grande constitucionalista, que ê aicom-
.panhado ,por doutrinadores como Cooley e outros, affi-rmando que não !Ja 
possi1bi!idade de lei que impeça de maneira a,b~oluta a corrupção, quaindo os 
'homens a querem exercer. 

A IConstltui(lão argentina, .no art. ·64, usou de exp,ressão similar, mas nl!o 
iãoenUca á da. Constituição brasileira: ":nenhum membro do Congresso poderá 
acceitar emprego ou commissão do Poder Executivo sem prévio consentimento 
da res.pectiva C'aimaira, salvo em.prego- de accesso". Refere-·se a excepção 
constante des~a ultima parte a-o Deputado ou Senador que já era funccio-
nairio e que é pro,mov.ido no posto sua;ierior ao que O'Ccupava . 

:Reza a nossa Go·nstituição ,no art. 23: "Nen1hum membro do Cmngresso, 
desde que tenha sido eleito, poderá celebrar coi!ltractos com o P ·ode;r Executivo 
nem . delle receber •commissão ou empre go remune,rado". [E o art . . 2'5 que o 
mandato legislativo . é irwompativel com o exerci cio de qualquer outra funcção 
durante as sessões. · 

A questão C.a remuneração ,é taimbem muito debatidia, e estou com Au-
relino Leal, quando assevera que ainda ani ·é .preciso todo escrupulo, poc-
que as commissões não remuneraàais pudem corromper tambem pela exalta-



221 

ção da vaida'd'e. No ·caso ve;rtente, aliás, aJ.ém da exaltação da vaidade -
sentimento que não sei b.em si o nosso co·Ilega .Sr. Nrubuco de Gouvêa :riutre 
;--- )ha a 'Pàixão· '!JO.Iitica, o interesse directo de .S. Ex. nas questões re:!Je-
rentes ao Rio !Grande do 1Su·I, de cuja bancada é o mais extr&naôo leadef·, 
e defenso·r de todos os actos da tyrannia, a;té sanguinaria, do detentor do Go-
verno naqueJle Estado. 

Prosegue a Oo.nstituição brasileira, de!pois de dete·rminar quaes aS" exce-
.pções a essa regra g.eral: "§ 2°. Nenlhum Deputado ou .Senador, porém, po-
derá accfütar nomeação para missão, commissão ou comrr:ando, G.e que tra-
tam os ns. 1 e .2 do para;grapho antecedente, sem licenqa da respe ctiva Ca-
mara, quando da aceitação resultar privação do ewercvoio ãas fundções legis-
lativas". 

Uma vez, porta;tno, que o Sr. Nabuco de Gouvêa reassumir as funcções 
legislativas, no conceito, mesmo, .externado no aparte do meu nohre collega 
pelo Estado do Espírito :Santo . •. 

O SR. BEJRNARDES .SoBRINHo: ...._ Inapplicavel ao caso. 
O SR. ADoLPHo BEJRGAMINI: - ... do fac't'O de reas•sumir as suas funcções 

de Deputado deco·rre ,autorr..aiti·camente; a cessação de suas funcções de mi-
nistro pleuipotendario jmito ao governo do Uruguay. E accrescente-se: mis-
são especial u ltimada. 

o SR. BERNARDES SOBRINHO: - A!bsolutamenfe; o simile não é perfeHo. 
o .SR. ADOLPH:O BERGAMINI: - Do oo:ntrario te·riamos que o .Sr. Nabuco 

de Gouvêa, exerce, ao .mesmo tem·po, as fUnéções· de Deputado e as funcções 
de ministro 'P•l~mi.potenciario ... 

O SR. AzEVEDo ELIMA: - Pelo menos aHe•rnativamente. 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - ... ou ;pelo menos as exerce alternativa-

mente, o··que é defeso pe1a Constituição, repell<lido pelo bom senso e ·por todos 
os priooipios demorn:aticos, que :não ·que·rem que um , individuo ·partici·pe, ao 
mesmo tempo, do Poder Legislativo e do E:x;ecutivo, ou do Jud}ciario. 

'Ü •SR. JOAQUIM DE SALLES: - .Não é tanto assim: fechado ü CongreSS'O, 
por exemplo, o Deputado ,que é f .unccionario comparece á sua repartição e 
entra em exe!'cicio. 

O SR. ADoLPHo BElRGAM!NI: ,~ -Màs o Congresso está aberto e o .Sr. Nab'uco 
de Gouvêa s·e acha no exercicio das funcções de Deputado, compare.ce á Ca-
mara, .a;parteia e .pôde discutir, vota e exerce o mandato de -Deputado. Ces.sou 
o ministro, acabou a commissão. O Sr. Nabuoo era um I)eputado licenciado; 
reassun:indo o cargo, renunciou á licença. 

Não pôde, portanto, voHar ao exerc1mo de uma funcção decorrente de 
acto do Pode·r Executivo, sem que, ou perca o seu mandato, o'u a Camara a 
que J)erte1nce l~e dê nova licença. 

O .SR. JOAQUIM DEJ .SALLES: - Já tem Ucenqa para i1sso . 
O .SR. ADoTJPHo BERGAMINI: - Não: essa caducou, está terminada, desde 

que S . Ex. rtor.nou a ser Deputado. 
O SR. JOAQUIM DE SALLFJS: '- Tem licença para o exe·rcicio de miss'ão di-

plomaüca, com 1nterrupção do mandato de ,Deputado. 
O 1SR. ADoLPHO BERGAMINI; - Desde que reencetou o mandato, acabou a 

missão füplomatica . Essa Ji.cença terminou no mmr..ento em que o ministro 
Nabuco se despojou do f.ardão de ministro e recomeçou a exer-cer as funcções 
de Deputado. · 

O SR. JoAQUIM DE .SALIJES: - Mã.s ago·ra reassume as funcções de Mi•nis-
tro . V. Ex. o que quer é que a Camara conceda nova licença? 

O ·SR. ADoLPHo •BERGAMINI: -'- Pelo que sustentam os no•bres Deputados, 
entramos, francamente, no regímen dos epicenos .poliUcos: um é ·Deputado é 
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Senado·r ao m -esmo tempo e outro ao rr.esmo tempo Deputado e Ministro 
Plenipotencia,rio, 

o ·SR . JOAQUIM DE SALLES: - E outro é De[lutado· e . In<tendente. 
O ·SR . .ADOLPHo BERGu\.MINI: - Não é a me.sma cousa, p1r imeiro .po·rque só 

sou obrigado a !fazer om deixar de fazer' a lguma cousa ~m virtude da lei e a 
ilei 1I1ão me obriga como a Constituição obriga ao•s S-rs. Antonio Carlos e 
Nabuco de Gouvêa; segundo porque ~1ão tive , apôs investido de mandato po-
pular, cargo algum vrovjmfo do Poder Executivo. 

O .SR. JOAQUIM DE SALLES: - Tamibem não véda ao nosso dis tincto coUega 
a quam V . Ex. allude que S. IBlx . seja D eputado, t endo sido e·leito Senador. 

O que é .prnhibido é que alguem •Seja Deputado e Senador ao :rr.esmo tem-
po, isto é, que o eleito tome posse da cadeira de Senador, continuando a ser 
Deputa.e.o; mas, emquanto não tomar (posse u1a outra Casa, é Deputado . 

O SR. ADo-LPHo BEIRGA,MINI: - Demonstrei o •contrario. Os re.pQ·esentantes 
municipaes, como os estaduaes - e os ha aqui >em grixnde abundancia -
vodem l'ete.r as suas cadeiras, desde que não olffendam a Constituição·, que 
V'éda o exeil'Cicio •concomittante ; ao passo que Deputado· e Senador ninguem 
·pôde ser aio mesmo terpipo e os .:rr.embros do Poder Legislativo não podem 
exercer funcção de investidura do Execu<tivo, durante o exercício do man-
dato. 

Temo•s, aliás, um caso concreto: o S-r . F ·elix Pac·heco, quaindo. Senador, 
apresentou projecto, permittindo ao grande e ,glo-rio-so ·brasileiro Ruy Barbosa 
exercer sernp~ as com.missões referidas 1no § 2° do a,rt. 23, da Constituição, 
e unani-memente o Senado., votando um (parecer do Sr. Raul .Soares, de-
cidiu que essa ·pe·rmissão era acto de e-ada Camwra ·que, em cada caso tinha 
de se pronuIJJciar e~ressairr..elnte. 

Ha, portanto, jurisprudncia parlamem.tar ... 
o SR. J •o:AQUI;M DEJ SALIJEl!,l: - Não h~ '<lssa ju·risprudencia: o Sr. Felix 

Pacheco quer1a que se fizesse uma lei', quaindo -o càso n~o é de lei, mas 
de resooJução da Gamara a que. pemence o Depu1340 ou :Sena,do.r . 

.O :SR . .ADOLPHo BEROAMIN~: ~ .... no sentido de que, em cada caso, in es-
pecie, ·e1n cada com.missão, em cada investidura que emane do P.oder Exe-
cutivo ... 

O SR . JOAQUIM DEJ -SALLEs: ,...... Haja a licença da respectiva Camara? Nin-
g uem contesta; mas ·sô licença, não .pro•jecto de lei -nem aei. 

O SR . ADoLPHo \BIEJROAMINI: - ... em ~espeito ·ao (l)r'incipio da divisão dos 
poderes, em 01bedi81Ilcia ao dispositivo ex,pl!'esso d-o ai:t. 23, § 2° da Constituição, 
cad:a urr.a das Camairas ·.preci;aa .pr-onunciar-se, para dec-lara,r s i pôde prescin-
dir da collaboração do repre,sentante µo .povo, do membro do Poder Legis-
lativo. 

O •SR. BERNARDES SoBRINifO: --; Fo-i: o que se de'! com o Sr. Nabuco de 
Gouvêa. 

O SR . .AiooLl'Ho BERGA.MINI: - A Camara, en<tão, tem de pronunciar-se ... 
O 1SR. BEJRNARDEJS :So·BRINHO·: - iJá se pronuncfou .. . 
O SR . ADoLPHo ll3ElRGA.MU/I: - . ... nes·ta sessão, porque o Deputado Na· 

buco de Gouvêa, depois de -exercer a,s funcções de -Ministro, já co·ntribuiu com 
a sua .Presença, com o seu vo.to, .para os trabalhos parlamentares . 

O .SR . J •oAQUIM DEJ SALLEJS: - Qual o dispositivo que diz que, Teassumindo 
o -seu fogixr, no Cong•resso, o De-putado •que já teve l tceinça .perde o direito de 
exercer as funcções diploinaU.ca,s? 

o SR. A.DOüPHO [BERQ;\MINI: - E' corr~queiro ... 
O SR-, JoAQUIM DE .SALLEJs: - Diz V. Elx. 
O SR. ADoLPHo BElRGAMINI: - ... e ·é curial: desde que a.lguem reas~ume 

uma funcçãio, f!pso fa,cto, rer1uncia á amt€1l'ior, 
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o .SR. BERNARDES .SOBRINHO; - Não ha lll•OOmpatLbili4ade .legal. 
O' SR. ADoilPHo BERGAMINI: - Está aqui a incom;Patibilidade legal ; (mo!l-

trando a Consti'twição) "funccionando o Oongu-e·sso" . 
O SR. ,BElRNARJiJ!lS .SOBRINHO·: - '',Sem licença da roo.pectiva Camara", o 

e:xiercido está -oondidonado á Hcença. 
o .SR . ADOLPHO BElRGAMINI: ~ o texto, dec!.ruraindo "quaindo da acceita-

ção resultar pôvação do exercicio das funcções d.egis,lativas" é de uma cla-
reza meridiana. 

qual é o fundamento da exigencia da licença ·nestes casos excepcionaes? 
Não se privar a Camara da coHaibo·ração do Deputado· ou Senad~r em exer-
cicio da !funcção legislativa. 

o SR. JOAQUIM; DE SALLES: - Mas a Hcença já foi daida. 
O SR. ADoIJPHo BERGAMINI: - A !funcção legislativa foi ~·ea.ssumida, foi 

exercida de novo e a Camara i!lão se pôde ,privar nova menté da col!ab-Oràção 
desse r~presentante, se.m que noyameinte se manifeste, de modo expresso, i:;or-
que o facto de reassurr..ir o De.putado a sua funcção legisaltiva, seccionou, de-
terminou uma solução de continuidade na sua funcção diplomatica, no exer-
cicio da co!IT'..m.l.Jsão, que · elle deu virtualmente POT extincta. 

1Dess'arte; si os seus serviços são ainda uma vez necessarios n a B;e-
publLca do U.rugua,y, para que ella tome a ser a .PxO'Vincia Cisplatina, miste~ ' 
se faz que a Camara expressamente se manifeste; do contrario teremos mais 
uma offensa á CoI}stit1pção, mais uma violação do pacto de 2'1 de Feve,re'ro. 
E' porque esta ce·rceia e embaraça, estorva e contém · os pro·positos do Pre-
ridente da Repub:ica, que S. Ex., vem dizer, á face do mundo culto b:rasl-
Jeiro, que felizmente tem um numero avultado e selecto, de juristas e de es-
tudiosos, que os nossos .maiores, que os legi.sladores de 1&91 eram ideologos e 
soil}\adores . (Muito bem; muito bem) . 

SESSÃO Dill '14 DE MIAIO 

O Sr. Presidente: - Está finda a '1e!tura do expediente. 
A Mesa, tendo examinado o documento lido pelo Sr. Deputado Azevedo 

Lima, em uma das ultimas sessões, lamenta ter de declarar não ser possi· 
vel autorizar sua Liwlus!io nos nossos Awnaes. 

Pelos termos . em que está credigido, frizanterrr..ente injurio·sos aos poae-
res constituidos da Nação; pela sua procedencia, de auto·ria de um o.fficla• 
rebelde, que perante a justiça f!ede.raJ respo.nde a processo por ~rimes com-
mettidos e que persevera em •commetter; ·pelo seu alcance', procuraindo ~lllcifl.l' 
militares e civis á pratica do·s mesmos e de outros ·crim·es, não pôde a Mesa 
assumir a responsabilidade de lhe dar pu1blici:dade .no orgão ~fficial de nos~os 
traba:lhos sem faltar aos deveres de direcção que lhe são pro.prios, e que ll:e 
Impõem a fie) observancia da co.zistituição, das leis da Republica e do Re-
gimento. 

Pe>r uma "simples tolerancia ou liberalidade, tem-se permittido a leituru, 
para figuxar nos Annaes, de papeis e documentos trazidos á Camara pelos 
Srs. Deputados; mas essa praxe, destinada a a!Yreviar, com o assentimento 
tacito da Camara, os ·prn•cessos de lhes dar pub.Jicidade sem as exigenc!:H 
regimentaes, sõ podia .prevalecer em·quanto não •trazia inconveniente de malor 
n:onta, além das despe•zas de impressão, que, aliás, não são pequenas. 

Desde, porém, que essa toleranóa acarreta abusos e que esses almso:; 
resultam pecrniciosos aos '.grandes i:nteressess do palz, é dever nosso impedir 
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a ipermanenci'a daJquella ipraxe -ou a só permittir em casos aib solutamente exce-
pc!onaes, em que o ·bem~ficio publico seja patente. 

O prooesoo r egimeintail pa ra obter a insexção-, no Diario do Congresso ou 
nos A.nnaes, de do·cumentos, c·u pubUcação, n ã o od'.ficiaes, consiste em u m i·e-
querimento es•cripto, apresentado á .Mesa, paira ser sujeito a a poia m ente edis-
cussão e para ser votad<0 .pe la Camara, em sessão·, co-m a presen ç;a f.e io·7 
Srs . Deputados. 

iE' ·o que dis.põe o Regime•nto .no art, 27l2', § 'lº, lettra 'b, e que no·s cum-
·p·re -observa:r . (Mwito 'bem; 'ln/Ultto 'bem). 

SESSÃO DE 1,5 Dfü M.MO 

O Sr. Lindo0lpho Collor: - Sr. p ,residente, inscripto ha varios dias', -:le-
vido é, notavel rufifluencia de -oradores na hora do e;xpediente, só hoje me 
é dado occupar a tribuna ,para, em ·nome da min'ha bancada, adduzir a lg umas 
cons iderações ainda de to·do ipont-o opportunas e necessarias, ao manifesto do 
Sr. Dr. Joaquim Francisco de Assis Brasil, assignado em Mo·ntevidêo. e lic1c• 
nesta CaJSa pelo Hlustre re pre·sentante da minoria rio-grandense, o Sr. Depu 
tado Baptista Luzardo. 

Já se pôz em destaque, Sr. Presidente, que com a pub licação desse ma-
nifesto, o 1Sr. Assis Brasil, digno emulo dos carwbineiros de Offe'!Lbach, sur· 
giu na liça da ideologia m asho·rque'11·a pr .edsamente no instante em que as 
forças Iegaes a t1ra vam paira 8flém das fr001teiras da 'P a tria os u ltimos re-
manescentes dos bandos 'sediciosos. P ara fugir a redundancia.'l, não me de-
mora1>ei :neste p·onto da ques·~ão·, aliãis·i if'undamem',taJli<ssi\rn;o· no caso . Mas 
quer.o sempre cha m ar a attençã,.o da ICwrnara pa ra o facto de haver sido o Sr . 
AiSsis Brasil o homerr" publico que no no-sso p aiz firmou a doutrina de que 
n enhum politico pÓde, em qualquer ciricumstancia, encabeçar um movimento 
de opinião, mesmo pacifico, se.rp. dizer <préviamente c om a nece~sruria clareza, 
quaes as doutrinw8 em que se b aseia a agitação que pr-omoYe. 

L embra --Se V. Ex., Sr. Presidente, e, sem duvida, tarr.bem a Oamara do~ 
Deputados do rumoroso ihcider1te provocado pelo ·sr. Assis <Brasil ·por occa-
sião da campanha civilista. . 

/Reunida a Convenção de ,Aigosto, n-o Theatro Lyr~co, unanime houvera 
sido a escolha do emi<nente Sr . Ruy Baribo-sa, s i o Sr. Assis Brasil n ão se 
s entisse olbrigado a im<pug;nar essa candidatura, po·rciue o .grainde orado1· do 
Imperio e da !Republica n ã o d etalhara p:r~viamente; com a nec~ssarla. fran-
queza e clareza, qual .o prograrp.ma daquelle movimento de opinião. 

O prop·rio Sr. Ruy '.Barbo•S!L co.ntou-nos m a is tarde. esse ' incid ente. 
"Do proprio seio (\a Convenção de Agosto se leva ntou contra o 

rumo po·r ella seguido uma critica e tantos r espeitos cm1siC.eravel, que 
ao caniddato daque lla assembléa não .seria licito deixal-a. :sem exame, 
llla primeira o:p:portunidaide, que se ll:e abre·, de lfalla r aos seus con-
cida dãos . Todos vós con:heceis o e pisodio, ouda sensação fo·i grande .. . " 

Em seguida, :refe rindo-se (1. impugnação que o •seu nome soffre.ra. por 
parte do ·S:r. Assis BrasH, o Sr. Ruy Ba rbosa continúa: 

'" . .. q illustre rio·g,randense, 'Oheg.ando ao al:vo do seu discurso, 
observou que -o ·primeiro acto imposto ·áquella assemblé a era '"saber 
én que principio se levaintava a 'bMldeira". 

D ebalde foi, pa ra convencer o .Sr. .Aissis LBrasil, o aparte do conselheiro 
Ma«:~iel: "nós estamos aqui em nome do regímen civil co-ntra o milita r"; nem 
.demov·e;ram o a,rdo·roso ora dor ,do seu ponto de vtsta "os a pofados geraes da 

'. 
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assembléa" que co:briram o apa!l'te do velho chefe do federalismo. Fo·sse, 
embora Ruy Barbosa o candidato, o Sr. Assis Brasil não lhe acceitava. a. 
candidatura. poTque S. Ex. não de!finira os seus idéaes em progr<amma 'de 
governo. 

Reportando·-se ao e:ioomplo dos \Estados U<nido·s, q Sr. Assis Brasil, fa-
zendo garbo das suas convicções presidencialistas, lembrava que "alli não se 
elegia pessoa; elegiam-se •Os princi.pios". E quando ouviu de a;lguem (narra 
o Sr. Ruy Bairbosa), que, no ·Brasil "muitos dos candidatos pre·sidenciaes 
eram por si um programma". a sua resposta ct'oi "que ·não admittia essa dou-
trina". E insistia: "Nós quere.mo.s que o cidadão que por esta convenção 
tem de ser escollhido para o cargo de .Pr·e·sidente, apnisente qualquer pro-
gramma" . Este servLri:a "de ·base para a orgam:ização ·e existencia de um 
paJrtido". Mas nomear um candidato sem plataf6rma, se·m prog>r.amma, seria 
uma inver.são das .normas democraticas. 

Om, Sr. P.residente, a maioria da Camara póde ter tido espanto com o 
gesto do Sr. Assis Brasil, adherindo á mashorca milita r de S. Paulo, sem 
préviamente di·ze·r qual a ·doutrina em que se estri'bava essa adhesão. A nós 
QUtTos, os representantes do Partido Repwb!icano Rio-<Grandense, esse gesto 
não causou a mínima .sur,preza. 

Já em - 1922, quando um ·Conluio de presidencialistas e parlamentares 
fo·i acordar o Sr. Assis Brasil .no seu remanso agro-pecuario das Pedrai. 
Altas, esqueceu-se 1S. Ex. da ddutrina que pregára contra Ruy Bavbosa, sus-
tentan~o "p•ro domo sua" ponto de vista diametralmente opposto . 

Drnse, então S . Ex.: 
" ·Quanto me ap:ra.··:,,ria, caros correlig1'onarios e compatriotas, na 

santa causa ~da salvação da Patria pela Demoarcia, quanto me agra-
daria, nesta resposta á vossa mensagem, traçar siquer as linhas ge-
rae•s do programma que Tepresenta a ·bandeira por vós bravamente 
hasteada nas ameias da liberdade! ,Disponho, ,porem, de t empo escasso 
neste momento, "a1énl d·e que, se já houve occasião em que se pu-
desse dizer que urro nome vale um prograrnma, esta seria uma dellas" . 
As minhas opiniões teem sido g.ravadas em diplomas inapagaveis.,. 

De sol'te que o Sr. Assis Brasil, que impugnára a candidatura do grande 
Ruy Barbosa, porque eHe não apresentã;ra prévi'amente o seu programma po-
J!t!co, poucos annos depo-ls acceitava a candidatura do oou nome ã, presi-
dencia do Rio Gram:de do. Sul, sem dizer em que princípios .fundava a agita-
ção que ia .. começar. · Por isso dizia e u, Sr. Presidente, que - a maioria desta 
Casa p6de ter tido surpresa com a attitude actual do Sr . Assis Barsil: a 
nós, entretanto, ella absolutamente não surprebende, porque sabe~os até onde 
vae a possibilidade de contradlcção ·nesse falso apo.stolo da derr:ooracla. 

O manifesto revolucionari.o assig>nado em Monterv1d-éo não é a(Penas in-
()pportuno no tempo, e, si V. Eoc. o permitte, direi que elle o é tambem no 
espaço, isto é, no me·io político brasi·leiro. 

Com €'!feito, relendo com o n ece·ssario cuidado ess.e curiosissim0 do-
cumento, nós nos capacirt:arnos de que a .idéa fudamental tardiamente apre-· 
sentada pelo Sr. Assis BrasH para adherir á mashoroa militar é a da ne-
cessidade dia revi:são constitucional . Ora rnenhu:ma id:éa politica, exjste ho>je 
mais pacifica no Brasil do que a dia co.nve"1i-encia de devêr-se a carta de 24 
de Fevereiro . 

O SR. ANTUNES l\11ACIEr,: - IM:as, 1POr sinceridade, V. :Ex. deveria dizer 
quaes são os precursores . 

o SR. LINDOL.PHio COLLOR : - A •que V'em o aparte de V. •Ex.? 
O SR. ANTUNES MACIEL: - V. Jllix. dreive fru;er jusitiça â. Vffàade historica . 



~' 
"Qul:!Jidq 1se p:rocl;;\lllloil ' a RepubUcà; ,'- ,(liz .esse :out. 

~ q 'Exerci.fo,'.· nàcional , jui:ou .fideÜdaile â Oonstituiç~ 
.,' ~·· ~ ~êé!ií'enc:ia, :as1 urr)iu verr-arite o· povó, - i:rhvfic!i.·tâme:n•te, ~ 
'c~"i:;,;de éfid~~O,fl, e . d~ n;i.Jlitaroo, o ' '.gom.p1r~~issw <:(e ; f~~l . 
· es;sa pu:cumstanc1a bastava paril,. jusfaf1'.(!ar ·e gesto d 

àa' elasse militar" ;_ ' ' "' " 
,. l' ~ '· • 

. . 

',. ~ .. ' 



do 
.... ~;-~ ' -'1- . ,\' 

o SR . LINnoLPHo CoLLoi : ~"'' 0rkmora o sr. Àissis B rasil; . no seu . ma;.~: -~· 
fest-0, as gràndes revoliloõ~é~ ·'s;âsH~.iias, ·.a ' Indep1endenci; "·Na;c,io:r1,al, ·t :7 d~' 
AbriÍ, e," por engano, o ,, 1'3 ' de Mai<;> ''.q:ui/&iãx:J <icií '.tuna . re";y:ol uçãQ; a . p r odlà,ma.:: 
ção da Republica, ·etc., ma,s, j'sq.u~ce ·s. E:l{.~ ql.l·e essas .gra.ndes e·tap_à s · da 
nossa historia pofüica, forá TI:i pr.e'céi'ii·idas' po·r · formidavei1s ·agi<tàÇões da ajma: 
popular. Olvid:a-•s(l 'S. E,x., ;:i;foda, de 9ue:;:e~sé.s.;:r:µar.cps ;ru·n~~me~taés ~a nos;- , 
sa evo:ução de po-vó só· ·tJv.eram ' '.POssiv<ll •a s.üa. JIIÍ!Jlanta.;j'ã0,. depois ' q.ue ·j i 
nosso ambiente po1itico esta.vá ·~:Pià:íneD;_t~·- s:âturado 1as ., id~s qué .e!ies vlec · 
ram a r epresentar. . · · · " · .... ·' ) •'· · · · "' .. ' · '· · 

.Aigoro pergunto: o Sr . As~iw' :Br.asil .-recÔ~heceu .na mas'lio!r'.ca ,mlllt>ar;· 
';. 

':. "i 

"' \ 
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ôe .S. Paul-0 as ,oaracteristicas de um verdaideiro imperativo popular, oomo 
p.nete·nde fazer acreditar no seu manifesto? 

Faço a pergunta, e 'O 18,r. As•sis. Brasil me responde na carta que Sua 
E ·x. enviou, em rins do a nno passaiio, ao illustre Deputa;do Sr. Baptlsta Lu-
zardo, na qual affi'r:máva .que a opiniãb libertad-0ra .sul-rfograndense perma-
necera em mêra e.spectação p.erante 'O pr-0nunciamento militar de S. J;>aul(), 
porque S. Ex. não ·conhecia as origens da .sedição, nem tampot1·co a sua 
e:X!tensão, J;J.em ainda OS S€US ifins doutrinarias . 

. Dado que s.e tratasse, como lhe parecia, de um· "pronunciamento mimar 
'60!n.n1Um", deistinwdo "apenas" - e o adverbio é interessante' - a depõr o 
P ,residente ·da Republica substituindo-~he uma dfotadura militar, S. Ex. não 
en.contrav~ razões ·para entrar na ,couterula., nem contra, nem a f·avor da 
legaliidooe. 

Hoje, proclama ·S . Ex. ·que esita é a " .grande revolução bra;si.lefra". Por 
_ conse,guinte,. das duruÍ 'hypotheses uma: ·ou o Sr. Assis Brasii concorda em 

que lhe faltam qualidades de ·cornductor de homens, porque 18. Ex. não al-
cançou, desde Ioga, •a enorm•e significação desse movimento militar; bu S. 
Ex. zomba da intelligencia e dos sentimentC1s do povo brasileiro, dizendo que 
essa simples mashorca •que. o deixára em méra es;pecta;cção, é um desses 
girandes m·ovimento.s de opinião reivincÜcadora, ·contra os ·quaes to.da re-
f!istencia. é inutiL A •OOn.ciusão é absolutamente Iogi•ca. 

Sr-. Presidente, a:1êm de duplamente inrnoportuno, o manifesto. do Sr,. As-
sis Brasil, é ainda inconveniente .sob o pont0 de vista das nossas relaçõe.s com 
os paizes visinho.s. , 

Na m'EIBma C0irta a que ha iJ-ouco me a·eferi e que foi ;por S. Eoc. envia.-
da ao Sr. Baptista Luzardo, o 18~. Assis Brasil, exculpando-se do iac0 de 
não ·haver desd·e ·logo füito uma proclamação. doutrin'a.r'ia, dizia •que, além 
de ser -eJ!a desnecessarda, haVi.a a tomar em consideração o facto ·ae ser S. 
Ex. "hospedoe · de um povo generoso. e de um governo libera.! e humwno e 
que, por co!lSeguinte, não lhe era n€m seria li.cito, no propri.o interesse da 
sua .causa, entregar-se- a demonstrações publicas ·que pudessem trazer in-
cômmodos-'para quem tão correctamente o tole;ra em seu seio". 

Isso disse S. Ex. em fins do an'no II>'assado·. E agora, esquecen:do-se da-
quelle propo.sito Ioúvavel, datou e assignou '<l' seu marnifesto em Montevidéo 
coino. que convidando, implicitamentle, o goyerno uruguayo a tomar medidas 
contra a sua presença em t<eril'itorio daquella Republica amiga. 

A demais, parece p.r0<posito deliberado ·da mashorca maJ.lograda aggre-
d.ir; ·por todas ~ fórmias possíveis, a so):lerania das Republicas visin:has. 

Ainda 1ha pouco, premidos veios arrancos decisivos das airmas legalis~ 

tas, os masholl'que•iTO·S viram-se obrigados a transpõr •o rio Paraná e a entrar 
em territorio paraguayo, e o fizeram assassinando, na abordagem do· vapor 
Bell, um icidadã:o daquella'. R_gpublica. ·e .ferindo outros, que fugiam em canoa.S. 

Uma vez chegados a te rritori0 da Republica visi<nha e amiga, intimados 
a ·entregar as armas, rBsistiram manu mAilitarí; houve combate entre os sedi-
ciosos brasileiros e as força;s paraguayas, commette_nd-0, assim, os correligio-
nario.s do Sr. Assis Brasil um atropelo indefensavel .á soberania do Paraguay . 

.O 1SR. 'BAPT!JSTA Lu:oARDÓ: - V. Ex. poderia info~Tilar-IDe ·que rum(} to-
maram os revolucionario•s d·epois···aesse encontro·? 

O SR. LíNDoLPHo CoLLO'R: Não sei a que vem a pergunta . de V. Ex. 
O lSR. BAFTISTA LuzARDO: Direi daqui a pouco, quando responder ao 

discurso de V. ·Ex. 
O SR. LINDOLPHO <CoLLoR: Quarndo V. IEx. disser a ctuem v.em ·o seu 

a.part€, .eu possivelmente lhe respond·erel. 
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Desde já, porém, devo ponderar a V . EJÇ. que, não estou nos se·gre<los 
do Estado M!aio~ do. Exercito. 

O SR., BAPTISTA LuzARoo: - Sl resi.stiram :manu m ilitar·i, como diz V . 
Ex., então naturalmente dev·e estar travada uma luta entre paraguayos e 
brasiJieiros. 

O SR. ;LINDOLPHO CoLLoR: - A pessima Jmpressão causa.dá. por esse atro-
pelo á soberania paraguaya transluz ctolorosamen'te do· commentaa;lo de uma 
brilhante folha de Assumipção, El Liberal, orgão of.ficioso do governo daiquel-
la ·Repub!Lca, e .que e·u peço lic•ença para Iêr: 

"Es se([LSib!e este atropello a nuestra ne.utrall<!llld, mantenida es-
trlda Y riguro>Samente, en el -e.urso. de la conten<:ta civil que azota 
ai pais hermano. B1en es clerto que so.n tropas .irregu1'ares, alzaoae 
conh;a el orden . legal; mas que han -cometido un atentado de! cual 
no se puede pedir cuentais a nadie. Pero· Si un hecho inaudito , de este 
•gênei:o carece de un agente responsable, no deja de ser sensible a! 
amor proprlo nacional la comJ-sión · de este atentado terrltorlal sin 
vindicacion posi:ble. Entretanto·, tememos la seguridad que este he-
cho no ha de afectar en 1o más minimo ·las tradicdo'nales relav1one·s 
de rumistad que n;,iantene~os con el puehlo hermano brasilefio y que 
los incursos en el delito de avance a nuesítro territorio quedará,n su· 
jetos a la sandón de nuestras leye.s penales". 

Sr. Presidente, antes de .entrar pl'opriamente na analyse d~ mrun!:testo, 
permittam V. Ex. e a Camaira que eu repi.ta •Singeiame.nte um ·l<igar com-
mum, dizendo ·que em po1.itioa, para ser acreditado pelo povo, é misté'r ser-
se sincero. Eyidentemente, esse logar commum prescindiria de q.Ualque1 
.comprovação . Mas, para !felicidade minha, IPOSso abrir, ainda aqui, "os d.i-
·Plomas inapagaveis", do Sr. Assds Br<tisil, que .ratificam in totum, aquella 
sentença. 

Pe.rgunta S. Ex. em seu livro A RepuMica Federal, paginas 176 e se-
guinte: 

"O que podem fazer "de regular e util homens que adoptam um crit•:rl«' 
no dominio do .pensamento e outro criterlo, não simp:Iesmente diverso, po.rean 
diametralmente ·opa:iosto· no dominio da acção " - -

rO Sr. Assis pergunta e o Sr. Brasil responde: 
"Ha um vocabulo em todas a8 lingues para exprimir este f0lcto: pensar 

de um modo e agir de outro, ter co1nsciencia de uma cousa e fazer exacta-
mente o contrario, chama-se em todas ais .!1nguas - hypocrisia". 

1Sr. Presidente, demonstrarej que o Sr. Assis Brasil, agindo. de um modo 
no domin1o do pensamento e adoptando outro, criterfo, diametralmente op-
posto, no domin1o da acção, 1é, segundo a sua .propria definição, um hyp'ocrita.. 

Falia o Sr. Assis Brasil, no seu manid'ooto r·evolucionario, em usurpa-
dores de poder. Usurpador do potter ê, na •SUa opinião, 0 . Sr. Presidente da 
Republica; usurpadores são os presidente:? e gov·ernadores dos füstados, os. 
membros do Co·ngresso Naciona1; usurpad·o.r é V. Ex., •Sr . Presidente; ;usuT-
padores, ·Os membros d•a magietratura do 1PaiZ. Quem affirma Isto, com tlto 
commovedo·ra candJ.dez e com tamanha coragem, é o Sr. Assis· Brasil, can-
didato noto·riaménte derrotado no ultimo .pleito senatorial do Rio Grande au 
Sul, no· qual, em urnas hyper-fiscalizadas, S. Ex. conseguiu 46.-00{) votos 
contra 78:000 que fora:m dados ao meu eminente correUgionariÕ, o Sr. Se-
nador Vespuc'io _de Abre.u. Não obstante hav.er sido· derrotado no p1eito, S. 
Ex., que tem tamanho .horror as usurpações, deu procuraçáo aos Srs. An-
tunes Macie·l' e Plinio Casado para que viessem ao. Rio de Ja.neiro pleitear 
perante o Senado aquella i:rrnom1navel tentattva de usurpaç·ito. 
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Q SR . ANTUNES MACIEL: - .A;liás, na centestaçã.Q que a[)re.seRt!l,.mos, jus-
tificamos os mot.ivos. 

0 SiR. LINDOLPHO CoLLOR: - '.Respondo a V. ElX. nes>tai altura, eom. OU• 
tra .passagem do. manifesto do Sr . .A,ssis BrasH, .em que ,s. Ex. se 1'€<Volta. 
contra os vícios inherentes ao tercetro escrutinio. Diz .S. Ex., aM, ' que Ultl 
dos males da nossa adualida:de poHtica é que ninguem tem a certeza ' de qlÍe 
os 1canfüdatos realm1;mte eleitos vemham a ser reconhecjdo.s, na apura<;,cio w.i 
apuração, devido á intervenção das p'.l'ed'.ernclas politlcas.. 

E' phauta.Stico, mas é verdade, S, Ex. que acha tamanho pe'cca,do o re-
conhecimento de ca.nd1da:tos não dtr>Iomados, sõ não é senador por usurpa-
ção, !Porque o ·Se.nado da Republica Lhe :Cechou , as portas, preferindo rna11-
ter-se adstr1cto á verda;de das urnas. 

iÉmbora o assumpto não me •aigrade, PO·r . uma · questão de cava.J_Yi•eiriismo, 
sou obrigado pro veritatte a lembrar que o Sr . Assis Brasil bateu pai.mas e· 
encorftjou, tanto •quanto lhe f.oi possível, as t 'entativas p·ara que o m~or nu-
mer-0 de candjdatos n ão diplomados, á Camaro, tivesse aissento nesta Casa 
do Congresso, icom sac:rif.icio dos candidatos legitimamente e1eitos pe!Ó meu 
partido. · ' 

Tendo sido .füplomados apen~ cinco can:qldatos, o Sr. Assis Bra;st.J fet1 
· quecstão de que todos os .oito correligionarios d·e S. Ex. ingressassem na 
Camar~ ,para occupa.r os logare.s dos verdadeiros• irepresentantes do povü, 
elei'tos no meu .IDstadc> . 

O criterio da ".arithmetioa política", invocado nesta Casa, ainda feliz.. 
mente para nôs, fez cóm que dou s apenas do~ cand·idatos do me,u partido, 
legitimamente eleitos, em um pleito fiscalizado pelo proprio emíssario âo 
Sr. Rresidente. da Republica, fossem sacrificados, para que tiveiiS6m enbiada. 
aqui representantes da op.posição, que não traziam füplomas. · ·º .SR: 'WENCESLÁO ESCOBAR: - Onde estão as provas d~que o Sr . . ,Asst~ 
IBrasil fez questão de que fossem oito O•S reconhecidos? " ~ 

O .SR. LINDOLPHo CoLLOR: - Affirm.0 que elle se empenhára '·"para que . 
todos os seus correligionarios fossem reconhecidos . Isto é logfoo. SI V. lJlx. 
te·m. argu~nen to para demonstna;r 0 ' ,contrario. . . ,,, 

() ;Srt. WENCESLÁO ESCOBAR: -- Não tenho; mas V. EX'.. não apresenta 
documento, ·provando .sua affúr'i:pa.ção. , 

O SR . LINDoLPHo CoLLoR: - E' simples questão de bom senso. Si o 
§Ir. Assis Bre.,sil quiz, elle m ·esmo, usurpar wna cad,eira de. Se•nador, si; co~o 
chefe político, .é capaz desse gesto;. porque não hav·eria, <le fazer todo o pw 
s:lve;l para que os seus 001'1"E) lig1qna rios, em idenUcas co1ndiç1Jes ás de- S. Ex., 
fossem reconhecidos deputados?! (Apartes). 

:E::u só tomaria em consideração. o aparte d'o Sr . vV.encesláo iEJscobar, si 
o nobre Deputado tivesse argumeTito positivo que me .demonstrasse o con· 
traria do que iaffirmo. E o · argumento positivo, no ca8o, .sõ poderia, sqr uma 
éledaração assi•gnada pelo .Sr . .Aissis Brasil de ·que não concordára com o sa· 
crificio dos candidatos republicanos eJ.eítos para esta Casá do Congreaso. 
· O SR . ANTUNES MAcrfili.~ - O a.r.gumento que V. Ex. !ilivoca conttar1a 
praxes do Partido R epubltcano do Rio Grande do Sul, que sempre ,apoiou no 
Congresso o r .ecrnnhecimento de Deputados e .Senadores não diploma,dos, desde 
o tempo do Sr . Pl·nheiro Machado. 

O, .SR. LINDoLPHo CoLLoR: - O facto ê o seguinte: ·Vv-. EEx. teem a 
responsabilidacfo de ser o qu.~ nós não pretendemcr.i: um, partido r egenerador 
dos -costumes poHtJ.co~ da Nação. 

Ha essa differe11ça entre nós: segundo VV . EEx., nõs .!'omo.s yelho~ 
e dfileituosos dominadores., ao passo ·que v;v . IDEx., aposto los da r:egenera-
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ção 1democTatica, ·qÚe pretenderam inaugurar entre nôs .um novo •período de 
puresá repubii:ca:na. 

Não ·podem ·vv. E1Ex., por iconseq_uencia, e:x:culpar-se, ainda que · o !fa-
çam com : inrf.elicidade, com o fructo de termos, como V. Ex. affirma, silencia-
do em outros te~pos, amte ·o sacrifício de candidatos de duvidosa eleição. 

FalJa ainda, em<~arias alturas, o manifesto .do Sr. .A!ss.is Brasil:, na n e-
cessidai'le de sane~r-se {' meio 1politico brasileiro. 

Sr. Presidente, nego absolutamente ao autor do mani.festo a u to.ridade· 
para pretender o papel de regen erador de n ossos ·costumes dvi:cÓs. O chefe 
da mashor.ca é hoje ''o ex.poent e da 1polttica mais inDrivelmente corrupta de 

. que ha lemibramça, não sô no scenario da RepubJi.ca, mas em toda a nossa 
historia política. E' S. Ex., Dom ef·feit o, o animador de .uma immora.lissima' 
colli~ação .de 1pTeside:nçialistas e parlamentaTiStas . ê SR . ANn:UNES MACIEL: - Immoralissima .por que? Somos todos revisio--
nistas. 

O SR . IANToNio CAHLos:· - A ·palavra não estã empregada com sentido 
pejorativo. 

O SR. JOAQUIM ISALLES: - O 1Sr. Assis BraslÍJ. .préga .o i:.evieionismo eni· 
absoluto . 

O SR. LINDoLPHo CoLLoR: - Peço a cuidadosa attenção da Camaira, paTar 
a maneira por que o prop.rio .Sr. Assis Brasil define essa c omgação (!e' pwr·· 
tidos não -sô adversos, mas ant.aigonicos .que 1S. Ex . .;stá chefia.ndo. 

Ouça a Caina.ra. Fal!a o Sr . Assis 'Brasil na De-mo•orao!a representativa,. 
capitulo 14: "PoliUcainente é immoralidaide reunirem-se indivíduos de .credo· 
divers9, com o flm .de -conquistarem o poder, repartindo de·pois como· cou:.a 
vil, o object-0 da •cübiçada vtctoria" . · 

O. SR. ANT}JNE.'l ' MACIEL: Seria o caso de invocar idéas de outros· 
tempos . .. 

o SR. LINDoLPHo Co'!.;TuoR: (Oontin·úa a lêr) : · 
"Estas •colligaçõ.es são immoraes em si; mas o que •é •peior ê que· 

eHas são negat>ivas e, •:r>Or isso, f unestas na adminis tTação, se con-
seguem· trium-j)'har . A primeira questão ocDurrente • .. " 

Como isto é ~pportuno e está sen do ainda agora com·pTova;do p-elo que· 
se yassa no seio 1da hyibrida "Alliança" ! 

" ... aviventa as dissenções esquecidas na vespera . A sua falta de 
cohesão evidencia-se, e os elementos confederados .para a ·conquista. 
do poder, esboroam-se, a.:Jastrando de r uínas o scenrai'io publico". 

Se essas coZligações 1immoraes conseguem vencer, que succederá, 11a opl~ 
nião lnsuspetta do Sr. A'-lsis Brasi.l? !Simplesmente isto : 

"iA Nação tem a.o 1)rincipi0 um mã,p glwerno e depoi~ o desgo. 
verno" . 

Era em face desse jul.gamen.to ~dmiTavelmente preciso que o Sr . Assis· 
Brasil traça do seu proprio partido que eu dizia, .Sr. Presidente, que .s . Ex. é 
o niette1ir-en-S'cene da política mais cor11ompida e immoral .de que ha Jembran--
ça na no&sa .historia. 

Respondo, agora, ao aparte do nobre collega, o 1Sr. Antunes Maciel. fDw 
S. Ex. que essas são o.piniõles de antamho. Lembrarei, porém, a .S. Ex. que, 
quando o .Sr . Assis • IBrasíl i!'oi pro•curado ma. granja ·das lPedras Altas para 
ser o can1dddato da immoraUssima Dolligação de ·presidencialistas e Aarlamen· 
taristas, dirigindo-se a estes ultimos, novos correligi·onarios de IS. Ex., dis 
se-lhes que "cultores ida honra, não quereriam,por ·cer.to, que a bjurasse das, 
suas convicções, mesmo porque essas estavam lança.das em cHplomas ina-pa·· 
ga.vei's". 
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Sr. Pnisidente, as palav0ras têm um sentido real e e xaicto. S e as opinfüee 
·do .Sr. Assis Brasil são inapa gavei5 e ~e S. Ex . . afü'irmou a os semk adheren• 
•te.s parlamentarLsta s •que· não .mudaria de pensar, que em q ualquer circums· 
tam . .çia manteria as suas ~d<éas ... 

O .SR. ANTUNES .MACIEL: - Mas respeitava as dos outr os-... 
O SR. LrNnoLPHo CoLLoR: - . . . que continua va ex1s tindo, ,portanto, a 

"00U1igação immpral de -pres·idencialis tas e parla-menta rista s , onde a Jogica 
no aparte ha. pouco dad<l pelo nobre Deputado? 

O SR. ANToNio Ó rnLos: - V . Ex. está racio·cinando com muita .clareza. 
O SR. ANTUNES iM.A.OIEL: - Para V. Ex., a prevalecer o argumento, eu 

parlarnentar~sta., não ,posso .fazeQ· par.te da maiO'ria da c amara, que é pr,esi· 
·denciaJi.sta . ' ' 

Q SR. ,Do'M~NGOS MASCARENHAS: - O apa rte não apr.o·veita no: caso, ;por-
.. que a maioria da Camara não é .um partiodo. 

o SR. ANTUNES MACIEL: - Mais ou men9s •. 
o ISR. LINDOLPHO COLLOR: - Desejaria que este apa rte ido .noibre DepU· 

.tado não ;fosse registrado. Dizer-se que a Camara dos Deputados é ·Uma 
·colJi.gação de . m-.édos antag-0.nicos é sim,plesmente incrível. 

O •SR. ANTUNES iMACIEL: - Na maioria estão represe ntados varios matl· 
·zeá. rpo1i;tic-0s. 

O SR. LINDoLPHo Do'l'LOR ~ - Nego, 1S.r. Pr.esidente, ao Sr. Assis Brasil, 
.autO'ridade para, a seu criterio, erigir-se .em regenerador .• em saneador do 
.ambiente politico lJras1i1eiro, precisamente ·IJ:O•rque S. Ex .. , de wccôr)do com 
os •seus d iplomas inapagavei•s, que não repudiou, e:qtra em uma colliga!Jà°o 
.que 1S. Ex. mesmo àeüniu c-0mo imm-0•ral, negativa e f.unesta . 

s.r . ~esidente, o tempo u,rge, e ainda que rar>idamente eu pretendo fa· 
..z& alguns commentarios ás idéas car>Ltaes do. maniifesto. ' 

iJlá foram essas idéas por duas vezes ventiladas neste ·plenario. Se.nttr, 
me-hi.a, a té certo ,ponto, desobrigaldo de insistir no seu exame, se não fosse 
o desejo de comprovar a minha af·firmação ini'cial de que o S.r. Assis Bra· 
·sil é, como poJ1iüco, um hypocrita, conforme resalta da comparação da sua 
·a:ttitu.de revolucionaria com as su'as opinioos doutrinarias. ' 

!Refere-se S.. Ex., no manifesto, ao votQ secreto, rupresentando -a necessl· 
dade da sua adopção como uma da,s •causas da revolu: ão militar a que 

·ajd•heriu. 
O .Sr. Assis iBrasil é, ainda neste . p-0nto, um homem que se desmente a 

.si 'I?ro.prio, porque, embora 'isso possa produziT duvidas ã. .primeira ylsta, eu 
.dire i que 1S. Ex., não acredita nas virtudes d-0 voto s e·creto . . 

o .SR. AN,ToNio CARLOS: - 1Será ipOSsivel·?! 
. .O SR . LINDoLPHo ÇoLLoR: - F)', e V . ··Ex. vae ver . A ,pa gina s 70' e 71 da · 

"Dem·o1cracia Rer>resentativa", um dos seus "documento.s inapagaveis", diz 
.s . !Ex.: 

"Quanto fi l jlberdade que se favorece com 9 v.oto f<?chajd-0, não 
vejo que ella tenha evitado {) especta cuJ.o qu.e todos nós conl\ecemo3 
da arregimentaç~o de rebanhos eleitryrae·s, ·cujos indlividu-0·:; V€ell) de 
um a um receber publi!camente da mão do· chefe, ou do seu oo!xatro 
de eleições, a ração de -0pinião que tem de :deitar na urma ". 

o SR. ANTONIO CARLos: -,. Parece incrilvel! . .. 
' O SR. WElN<JESLAU E scoBAR : - Iss-0 é voto feC'hado, n ã o é voto secreto; ha 

muita di.ff€r ença. ' 
O SR. LINDor,PH/o CoLLàR: · - !Peço a attenção da Camar a, e convido o no• 

.bre re p,resentante da mino•r ia sul-r iog randen se· a , e.sta belecer a dílfiferença en· 
.tr e· voto fe~hado e v-0to secreto . 
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O SR. WENGESLAU EoscoBAR: - O voto secreto, tal como ,se O'bserva nos 
Estados Unidos, na AUemanha, é exercido dentro ide um com.partimento ,par-
tkular, onde o Gov,er.no co1loca â. disposição dos eleitores chapas com os no-
mes de todos os candidatos; agora, voto fechado que ·O ele-i:tor d~, quando re-
cebe do seu chefe um envelOP'Pe fechaJilo contendo a ce·dula. 

O SR. LrNI>OLI"I~lil ICoLLOR: - Esse a;rgumento de V. Ex., não responde a 
cousa algllllla, po,l'que de,vo dizer á Camara que em outras referencias ao 
a.ssumpto, o 1Sr. AJssis Brasil. s1ubstitue -0 adjectivo "il'ec'hade-" por "se-
creto". 

o SR. WENCIDSUAU EScoSAR: - Defendo a minha opinião. 
O SR. ·LrNnoLPHo CoLLoR: - V. ,Ex., defende a ,sua o,pinião, contra a do 

Sr. IAssis Brasil. 
1sr. Presidente, uma novidrude, .que enco.ntraimos no manifesto é á "Ins-

eripção ob~igatoria de eleitores" . 
A lnscripçâo o·brigatoria Ide eleitores, não é ainda, ce,rtamente, o voto 

-0brigatorio. Parece 1que a inscr1pção obrigátoria, é,. po,r si só, uma medida 
Incompleta . Que vale ena, desde que não ·.seja seguida da -obriga,toriedade do 
voto? 

!Por isso mesm-0 que é materia nova, de invenção Q·ecente, ella não. 'con&-
ta de, "dcrou.mentos i,napagaveiiS". Em todo caso, as duas questões d,a obr!-
gatoriejl1ade de inscripção e da obrigatoriedade de voto se tocam, e por istó 
peço licença :á Camara 1paira lêr o que ;pensa o :Sr . Assis iBrasH do voto obrl-
gatot10: 

",Estou muito longe de 1considerrur o voto um dever de qualquer 
especie, no sentido jurídico da ilailaivra dever. A materla do voto é 
:Um facto volUilJt;a;rio, uma questão de o,pinião. S1i o cidadão vota em 
quem que,r, é logico concluir que tambem elle vota, s i quer. Co!'l-
tuma-se dizer ,qiue correr ·ás urnas é dever de todo.s nós, e eu con-
veTilho .em 1que saja. Mas o · meu vi.siruho pôde ser d,e outra opinião, 
e rpensar precisamente que,. ço.ncorrendo á eleição, fairia mais mal de> 
que bem. íill eille é penfeit'am,ente livre para .pensar assim e para 
agir segundo pensa, po'l'q<Ue o objecto do voto é pura· materi·a de de-
liberação. de cada 1U1In •• • " 

E ma.is adeante: 
"Que co.ntrasenso o de p:retender fa:?Jer surgir a manifestação ·u-

vre da opinião do seio de ,indivíduos levados á frirça até a bocca da. 
urna!" 

E, ainda: 
"Quanto â necessidade de fazer cessar a abstenção em massa, 

apenas tenho a orppôr que ,se €lia é ·um mal, deixemos esse mal lso-· 
ílado; .não o ag,gr;,wemos Dom o desta obrigaJtoriedade vexat.oria e cofl• 
traproducente." 

E, por fim: 
"!Para serem log!cos e. escaparem á inep.c.Ja, os amigos do· voto 

forçado S!JTâo levados de obrigatoriedade em obri-gatoriedade, até :!l. 
necessidade de fornecer ao votante const!T'angfdo um "candidaito. qbri-
gatorio". 

Assim reza a obra. doutrinai1·ia do i8r. As.sis Brasil, e·m materia de 4.Ual-
(]JUer brigatorieda.de no capitulo c ívico da ·escofüa dos r ·epresentantes d<o 
,povo. 

O .Sn. ADoLPHo BEROAMINr: - Eis por que, naturaílmente, S. Ex. nau 
propug·na pela olbrigato~iedade do voto,, mas rupena,s pela inscripi;;áo. 
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o SR. '.LrNDOIJPHo >CoLLOR: - O aparte um ;po11~co ta;rdie do meu iUuatr~ 
e brilhante coij!ega j:ã está de antemão respondido. 

o SR. ADOLPHO BEJRGAMINr: - Não foi twdio, de.ixei .que V. 'Ex. compl1.• 
ta.sse a leiitura . 

O SR. LINDOLPHo ICoLLOR: - Sr. Presidente, em uma outra altura do mil· 
nifesto, affirma o Sr. Assis Brasil q1ue si a ·mashorca miílitar, a .que S. E1 
11;dlher!u, .se to~·nasse victoriosa, faria com .que o Presidente da Rep.ulilic~. 
magistrado supremo da Nação, "não fosse o representante de um· partido, nem. 
defendesse as :i.ã.éas do partido que o elegeu"; mas que passaria a sei 
11or assim dizer, uma lfigtl\ra neutra, como os presidentes do reglmen pa:t!K 
~~- ' 

Ainda neste partkiU!aT, vou recorrer á ob:ra do regenera;do.r iinf.eHz, para 
demonstrar que a sua opinião, nesta materia, é diametralmente op.posta ru. 
que S. Ex. diz no manifesto. 

No seu livro, Republiea FederU,l, pagina 715 , assim faJ1la o Sr. Assis .B'fl 
sil... · -· , 1 

o SR. "Wb;rnCl!lSLAU ESCOBAR : - Ha 1quantos annos? 
O SR. L!NDOLPHo iCoLLOR: - Os dipamas são inapagaveis; nem os s.ecu1o:1 

os ap'algam. 
O SR. WENCESLAU EscoBAR: - Estou pergun~ando ha qu&ntos a nnos foi 

' <;scri1pto esse Jivro . 
.O ,SR . LINDO!l!PHo Cor..u:m: - V. Ex., pela idade, melhor o deve saber OD 

q<U.:e· eu; mas se·mpre repetirei qrue os diplomas mentaes do :Sr. As·sis Brasil 
'São "ihapaga;veis", .segundo a sula propria opinião. 

o 'SR. ÂDOLPHO BERGAMINI: - Mll.s pôde-se muda:r de opinião. V. à!ix. 
era n!ili.sta e 1hoje lê bernardista. 

O 1SR. íLrNDOLPHo CoLLOR: - !Estamo.s examinando princip.ios. Em mw1 
teria d e preferencias pessoaes, .podemos variar, mas ·em · ·q,uestões de doutri· 

.nas, pil'inc.ipalmente ·basea,das ·em ·documentos que não se apagam, ningue!h 
tie desdiz sem o mais-1grav•e desdouro para a sua prqp:ria personalidade. moral 
e intelleotual. ' 

Affirma o Sr. Assi•s Brasii, como tiá lembrei, que s i a ma:s'b.orca - Jiilll• 
tar vencesse, o Presidente da Re'Prublica não seria o representante "de uru 
pi~rtido, para ser um cid&dão neiutro, uma espe<!ie ·de c:iupola anodina da Na· 
~ 1 ' 

~(). . 

Na RepU1bilvca Fede'l'Wtiva, pagina ·715, ··assim ·se e:x<prime o contradictor10 
r egieneraidor so'bre este aissumpto,: 

· "íNa. IRepu'blica, o Cheú'e de .Estado, o Presidente é obra de nm 
partido politico, é ob~-igaào a, protBger as idéas desse parti~o. que o 
elegeu,, com exclusão. das idêas dos outros partidos." 

Sl . Presld.ente, em uma outra passagem do manifesto, 'º ·Sr. Assis Era· 
~Ü, ou se rev~1la completamente a1heio á vida politica do noss~ pai~. ou zom· 
ba evidentemente da inte!Hgencia dos 'brasileiros, dizendo que, s·i a revolu· 
ção vencesse, institui·ria a pi'oitecção lega,1 para a actividade do ,operarjado. 

Chega a ser mo1ralmentB inconcebivei o des1p.lantB com que iS. EX. faz 
as ·suas promessas, promettendo o que "já exist e. Po.rqU\e, em materia de Je· 
gislação soci<!Jl, nós podemos proclamar com ufania que estamos ·em pé qe 
iguald&de com os .paizes mais a,deantado.s ".do mundo. 

O SR.. \BAl'TISTA .LUZARDO: -: Não diga isso! 
O '.SR. ILINDOLPHo CoLLOR: - Acceiitemos, no emtanto, para· argumentar, 

que 0 Sr. As:sis Brasil a,cfüa,ss'e defe1tuos&s ais leisde protecção do operaria· 
do' aictuailrmnte existentes. (P.er.gulnto: 1quae,s as idéas que ':§.: Ex . ~resenta 
para meLho·rar essas leis? Nen·h'Uma! 
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Ha tarrnbem no ·manifesto aUguns ·enigmas piittorescos. 
Si a revol·ução vencesse - diz o :Sr .. Assis, Brasil - (lê) '"estabeleceria 

uma. cooperação pos.itiva entre os ' go.ve.rnos dos Estados e o Federal, para 
maior intensilficação das duas condições ptrimordiaes do. progiresso· e vita,li-
dade - circulação e educa,ção". 

Eu pergunto lá Camara: que significa isto? 
o iSR. ANTONIO CARLOS: - Cir.cullação ... monetaria? 
O :SR. LrNDOLPHo CoLLOR: - •Não sei, ne·m 0 manifesto o diz. E', colll.O 

affirmei, um perfeito enigma: 
1Si aponto este topico; é para pôr em destaque mais urrna lface do inno-

minavel :ridiculo ~desse manifesto serodio, palavroso, ôco, confuso e ins-lncero. 
O SR. ADOLPHo BEJRGAMINI: - Não é t ã o seroq.io. A prova está em que 

V. Ex. se adha traitando delle, e que o Sr. Francisco de Campos e o leader 
tambem já o fizeram. 

O SR. 1L1NDOUPH0 'OO·LLOR: - !E não imagina V. Ex. com crue prazer es-
piritual de1le m·e estou occurpando! 

Em ou:tro treciho do manifesto, o chefe. sedicioso faz uma promessa qut> 
atê certo ponto :nos consola, a nós .paritida:rfos do regímen vi.gent('l no BrasH, 
mas que dev·e deixar desapontados os parlamentaristas ·do Rio Grande : é 
aquelle e.m que o :Sr. Assis promett('l 1C!JUe, si a revdlução ve.ncesse, seria man-
tido o regimen lf·ederativo. 

Ora, estlá expresso no p:rogramma lfederalista de 23 de a,gosto que o par-
tido federalista do Rio Grande do Sul •P·ropugna pela imp:Jantação de Repu-
blica parlamentaJr e pela centralização politica, mantenqo, embora, a descen-
tralização administrativa. 

!Si, pois, a revoução manitivesse a fórma ·de governo fede'rativa, eviden-
temente ·ella iria ao desencontro dos rpaiilamentaristas do Rio Grande do Sul 
que, nesta hora, parece que estão completamente ·esquecidos do aphorisma do 
seu grande mestre, do notavel trilb.uno Gaspar !Martins, de que "idoéas não 
são metaes 1qUe se fundem".. . , 

O SR. ANTUNEJS ·l\[ACIEJL: · - Não apoiado. V. Ex. está enganado. O pro-
gramma do partido federalista está hoje desenvolvido em theses independen-
tes uma das outras. O' governo de gabinete é a primeira these. 

Entretanto, não aibsorve as demais. 
os~. Lrn'i:lpLPHo co.LLOR: - Não comp.rehendo. 
O SR. ANTUNEJEj MACIEJL: - E' •que V. Ex. não •terll, lido o programm&. . 
o •SR. ·LINDOLPH-0 COLLOR: - V. E x. q1uer .que eu o ~·eia á Camara? 
o •SR. ANTUNES lMACIEJL: - Com muito prazçir. 
O SR. LINIJ(JILPHo 1COLLOR: - O ·prograrnma de 23 agosto ..• 
O •SR. ANTUNEJS MACIEL: - O pro.gramma actual do Partido Federalista 

é de março de 19'1 7. 
10 SR. LINDOLPHo CoLLOR: - VV. EEx. teem, então, dois programmas?! 
O SR. ANTUNES il\!lAc:am:,: - >E' de marco de 1917, conforme o ultimo Con-

gresso Partidario. 
1() SR. LJNDOL'.PHo Co•LLOR: - E •es~e .programma modifica o de 23. de 

agosto? 
O .SR. ANTUNES iMACi:ElL: ,..-- :Desdo'bra-o em diversas theses e dá. organiza .. 

ção ao partido. 
O SR. LINDOLPHO GoIJLOR: - Então, rvou fazer algumas perguntas e peço 

que V. Ex. me respo·nda. 
No programma de ·23 de agostó, 0 partido federalista propugna, primei-

ro, pela Republica Par!lamentar . .Não é isto? Peço q.Ule V. Ex. me responda: 
este ponto lfoi maTIJtido? 
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O ISR. ANTUNES :MlAcmr..: - Pr.opugna o gov·erno de .gabiBete. E' uma da~ 
theses a p·ropõ.r, na ref6'1'1pa ·constitucional, · 

O SH. LINDOLPHo CouoJR: - ·Então, VV. 1EEx. ~mrolaram a bandeira .pa.r-
·Jamentarista? ! 

O SR. ANTUNilils iM:ACIEIL.: - iNão compre1he•ndo pol'lque ... 
O 18R. lLINDOLPHo IOoLLOR: Em resumo: rvrv. 1EEJ'x. são o.u não sã.o par-

lamentarista s? 
'Ü SR. ANTuNlElS IMACIEJL: - •8.i p.ro.pugina;mos o governo de gaibinete, so· 

mos pa:rlamentaristas. 
O ISR. [LINüJOL!PHo iOOLWR: - Era ·só o que eu d,es·aja'va saber, 
O SR. ANTONIO 0ARLois: - !Parece-me .que não se deve, absolutamente, 

estudar o mani!l'<Jsto do Sr. Assis IBra,sil, t<Jndo- em vista o :foderaJi.smo rio-
grandense: o IS.r .. Assis Brasil €S1tá divorc:iado do partido ;federalista. 

O ISF.I. ~Lr;NOOLPHo OoLLOR: - Ouço. ,uffi apa.rte pa:rtido da minoria iio· 
grandense'.que diz o contrario. Portanto, esclareçamos o assumpto . 

Não sei si tem razão o ·nobre ,Ze.aàer da maioria: ·só os reprnsentantes. da 
minoria do Rio Grande ,podem responde'!' a esta ·grave qulestão . . 

O •SR. WENCJElSLAIU 1ElscoBAR: - lEJstamos, rea1mente, em desaccôrd0, mas 
neste ponto .. 

O SR . Lrn1nOLPHo ICor..LoR: - iErn resumo, Sr. Presidente, a questão é 
esta: o 1Sr. Assis BrasÍll, si a re·vo!ução vencesse, manteria a fórma tfedera· 
tiva e presidencial. 

'os f.ederalistas do Rfo Grande, pelo mani.fesfo de 23· de á.Jgosto, eu por 
manifü.sto ;posterior, o . . que não i-mporta, são ainda péj.rlamentaristas e pre· 
tendem, ao lado da ce·ntralízação politica, a de.scentrai1ização administraJtiva: 
e ·é ·q1uanto basta para firmar a ·evidente ·contradicção· que !ha entre o pro-
g'.ramma do ISr. Assi.s Brasil e o do pa ritidO! federalista. 

O tempo urge, e desejo atacar ainda outro ponto de relativa lmportancia 
parf!. a po!itica repulbQicana ,do Rio Gran.de do rSul, a saber: que a ·"Alliança 
Li:bertadora" , segundo o seu chelfe, sempre teve, acima do caso ,rio-granden-
·s_e, a .preoccupação ·da regeneração'. da Republica. _ , 

ISr. Presidente, esta é a mais clamorosa das inverdades, pol'que a AJ .. 
liança 'Libertadora do Rio Grande do' Srul surgiu apoia:ndo, sem nenhuma dis· 
crepancia, ó actual Gov<Jrno da Repübaica. O rSr. Assis Brasil, 'perdidas as 
espe:ranças <le victoria no Rio Grande, fez-se de viagem a es·ta Capital e aqui 
esgotou todos os meios possiveis .para enredar a autoridade federal na con-
t enda por .S. !Ex. aberita no meu Estado: Não satisfeito com isso, foi S. :Ex. 
pater âs portas do pala:cio presíaen:·cial de .Bello i Horizonte e ás .portas dos 
Campos Elys eos, onde ouviu do rprecla:ro Presldente W ,a;,shington Luís a es· 
traruheza que Lhe •Ca'Usava o procedimento de, .um clhefe de revolução que 

· albandonava no campo d.a Juta os s·eus 'Correl ig ioI).arios para ir proeurar en.-
vo.Jver na Iulta fratri.cida outras 1unída.des ;Eederaes. 

O SR. ANTO·NIO , CARLOS: - GoV'ernadas por usu1rpadores ... 
o SR. LIN DOLPHO 'Cor..LOR: - PO·r conseguinte, aiergunto: s-i Q tS<r. A:SSiS 

Brasil teYfl sempre firmada essa pessima idéa a respeito dos Go~ernos Fe-
derai! e dos Estados Brasileiros, rque especie de !homem é S. Ex. que, de· 
fronta:ndo essas situações por ·tS. Ex . p:rocla.madas viciosas, entretanto não 
se sentiu diminuído ·em ir pedir-lhes apoio para, po.r um movimento de for· 
.ça, tomar conta do Gove rno do Rio Grande do .S'Ul ? 

O !SR. GETULio VARGAS: - ,Eira a isso que ell.e cibamava " recorrer"ás in· 
stancias supe•riores". 

O SR. LINDOLPHo tCoLLOR: - Ha no m-anifesto da revolução vencida mo· 
dos <le dizer 1que não abonam a capacidade litteraria do• autor. 
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Por .e;cempilo: "ife1bres larvadas "' , "contingencias a leatorias" e outras e.x--
pressões ·q1u~ ar.repiam a sensibilidade dos estudiosos do vern ac.ulo . !Mas são. 
essas questões de .so"me'nos ·sobre as rquaes ·não me deterei, 

Quero, entretanto, c·hama r ainda a attenção da :camara para a .passagem. 
do manifesto em que es·tJá repetida a,que!Ja estafadissima escapatoria de que 
os revolucionarlos sahiram de ·s. Paulo, não verncidos, mas vencedor es, e que 
s6 se retiraram da bel1Ia capital paulista pa:ra evitar ü sacrü'icib inutil de . 
vidas e monu_mentos, levando para .o seio das selvas o esta nda!'te -Ú iumphan--
te dá revolução ... 

Ora, Sr. Presidente, á luz da lo.gi.ca do S;r: Assis Brasil, pergunto aos· 
representantes da mino:ria com assento · nesta Casa: por que os /ilStandamés. 
victoriosos da revolJ,ufção se retiraram, depoi.s, do fundo das selvas do Iguas-
sú? Seria para n ã o e1spai"rtar ~ fauna das margens do :Paraná e para não pre-
judicar as magestosas arvores daquellas fio.restas seculares? 

O SR. PRESIDEJN'l'IE: - Está finda a hora do expediente. 
O SR. LINDOLPHo CoLOOR: - Pelo argumento Ça retirada de S. Paulo, 

t!'J..<a condusão infamtil é a uinica que resa1ta.. 
Sr. Presil'lente, não ·para comp1rovar que iá não h a sediciooos na :Cóz 

do Iguassu',· p-0is ninguem. põe isso em dU'viidia mas unicamente .p·ara que--
fique incorporado ao meu discurso, p,eço venia para lêr o ·t elegramma que o · 
abnegado e he,roico General Rondon ·einviou ao meu p·reclaro chefe Dr. Bor-
·ges .fü1 M€deiros, i'nfo"'1!land,o-o, .da, termima.ção da 1luta. nas m a rgens d-0 'Para.na . 

.E' o seguinte o telegramma: 
"Gua:Mpuava - Teruho a intima satisfação de c.omm:unicar ao .. 

meu emiente amdgo que ooolarei termi.nadia;s as o.perações de guerra 
nos Estados do Paraná e 1Santa Ca tha:ri'na, onde a o·rdem foi resta-
belecida e voltou a paz'. Congratulo-me comvosco por tão' ass1gna-
laido acontecimento, para cuja cooperação o Rio Grande foi incan-
save l . Devemos a salvação de C'levelandiia e de Palmas ao g lorioso, 
Corornel Paim Filho., que, a frente do· seu bravo d'ilstacame nto derro-
tou -P1iestes e sua gente em s uc cessivos combates, desde as portas 
de C.Ievelandia ·a té a fronteira Argentina, em !Barracão . Assim evi-
tamos a oonf!a gração do ex-Contesta do. O 6° conpo a uxiliar fod ele -
mento :fn:i,po.J:'t a nte n á rendição d e Catandunts e· de Barracão. Os 
rebeldes ·que n·ão foram aprisionados re.fugiaram-se na Argentina e n o• 
Paraguay. Oxalá possam agora, sob os ardentes pendoTes da paz 
e da fra ternidade, -0s nossos transviados patricfos Tender-se á razão, 
Viva a RepubJi.ca! Viva o Rio Grande do S ul!" 

Sim, Sr. Presiidente, "Viva a Republica!", porque e.Jla paira, soberana, 
adma de tod:as as .competições me,squ inhas e su!Ja;Iternas, produzida s pOT 
essa dolorosa expl.osão de -0dios! ·E viva o Rio Grande do Sul republicano, 
que deu, mais uma :v·ez, nesta hO·ra difficil para o regimen, o supremo· ·exem--
plo de ·~ediocação á ordem e á legalidade, aoc·o·rrendo em de.fes·a da Republica 
e não poupando sacrHicios 1Para que a Patria sahiss.e diITT'J.ificada desse - pun-
gente trans e a ·que a le·Varam a lguns milita•r.es lnsurre·ctos, man communa,.. 
dos com ca:udilhos de cultura r e.tardatarfu .e reincidentes· no CTime da g uer: . 
ra fmücida ! (Muito bem; mui to bem. Palmas no- 11"ec·into. O orarlor é · viva-· 
m.ente cwmwritrnentado) . 
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SESSÃO .DE 16 DE MAIO 

O Sr. Azevedo Lima (*) (pMa explfiooção pessoal) - ST. Plresiqente, 
<da tribuna do Senado, ha dias, o brilhante representante d6 Estado da Ba.hta, 
.Sr. Moniz Sodré, pro'l:eriu notavel .discurso, defendend.o . a me~oria do sau-
dooo politfoo brasileiro que foi o Senador Nillo Peç0.11!h<t contra as dialrlbes 
e assa.ca.dilhas do Prefildente da Republi'ca, vind:a.s a lunie em entrevista l"l· 
cante. dada a um org'ã.o da impre;nsa desta cidade . . 

Com o fulgor c·ostumeiTo e a eloquencia llaibitual dó eminente pairlamen-
taT, ficou p·rovado, Sr. Pres1de.nte de modo Irreto-rqui<vel, que nenhuma pro-
·cedencia tinha a àccusação, Levantada_ pelo Sr. Arthur Bernardes, que a 
.fazia pesar sobre o ncime impoE!uto do illustre· republicà; que fod o chefe da. 
Reacção Reipublicana.. 

Para. justificar os sBus actos de prepotenc.ia e arbitrfo, synthet-Lsados n'es· 
se estado de sitio '.chronico, que va.e enf,esando a Repu'bliea., o " •Super~homem" 

1como fo-i pittoTesca.mente cognominado pe-Jo leader da maioria, o-' "Super-
homem" ·não he,sitou em projB.ctar sobre a memOTia do illustre político do 
Estado do RiÕ e inolviidavel propagandista d·a Republica, o a,rauto ' dos rp.ais 
pur.os idéaes repwblicanos, um labéo de todo e·m todo inexp'licav;el, como se 

:fosw possive:L aos brasHeiros sensatos acreditar que 0 fallec:Ldo chB!e da 
R'eaicção Republicana pudes13fl ter-se. arvorado -em · i.nsp'irador de motins, em 
a.utor ou cumplice de subversões armadaS. _ 

A' saciedade, mostrou o r.ep.resentante dà. Bahia na .Alta Camara que, :n!IB 
vespero.f de assumàr o poóer o actual Presidente da. Republica, o ::lenador 
Nilo Pe.çanha havia -dirigido ao 'Sr. Francisco . Sá ·uma carta impregme..da de 

·,patrioUsmo, de sentim·entos· :de paz e concordia, a.p;peNando para ·s. ' Ex,, 
:no ,sentido de .influir junto ao futuro- Chefe de Estado, aüm de que esta 
•encerrasse definitivamente . a época das commoções· intestinas ' e dos confli-
ctos ·entre irmãos. 

Essa parte, portam to, a mais , importante, talvez da eutrevlsta conced'laa 
·pelo Presidente da Republica aõ O Paiz, foi, de modo · insophisma"Ve! e irra· 
!utaivel, a·ebat!da pB.Jo talentoso repr~se'ntante da Bahia. 

ltesta ainda, s~·. Pr.esiidente, não >para resalva dos re,volucionar!os que 
·operam erp. territorio brasileiro, sob a chefia do intrepido Mareahail Isidoro 
Dias Lopes, mas para de!finlr questões . patrias,, que o Presidente da Repu· 
;blica. revelou deSIConhecer inteiramentB, resta ainda accentuair peramte 11 . 
"Camara que, si não é, verdade que o preclaro militar revolucionario, que a 
sympathia popul·ar· co.roou ... 

O SR. ADoLPrno BERGAMINI: - !:Mais do que a sympathla: a sollda!t:-ledade, 
O SR. AzElVEDo Ln,i:A: - •.. corno o maior cabo de guerra brasHeiro, ·fJi 

:não é vBrdade, e.orno não é, que houvesse aliciado estrangeiros para combar 
ter cO'l'ltra seus patricios, muito menos v~rdad€ ainda · é que, si o .racto se 
tivesse dado., a nossa historia diplomatica e política o registra-ria como exem· 
'Pio unico de ali.enigenas oonrtractados ·para se envolverem .nas pugnas na· 
·-ciÓnaes. 

Po.i;itivamente, o homem a ·quem a sorte aziaga c_onflou a. direcçllo 008 
-destinos do Brasil, o homem qu€ se aboletou no Cattete para infellcltar o 
paiz, ignora intBiramente os episodios ma;is culminantes• da historia da NaçllO. 

Tivesse eHe perlustrado, para completar •Sua educação cirvilla, as pag!• 
nas da histatia hrasiléira, e veria. figurarem ahi, antes mesmo da. ei;nancl· 

' (*) Não foi >I".evlsto, ;peLo orador. 
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pação po'litica, desde os primei•ros movimenta,s em pról da ·'liberdade do Bra-
sil, estNl>n:geiros illustres, que c oUaboraram icom os..riossos avoengos n~ oonl!-
piracões libertadoras; runtes d Ej l'l'Vantado o grito do Ypiranga, e,nooritraT:!a o 
nome de um portuguez entre os dos pr~otores da pmjectada Confederaç!to 
d() Elquado;; e, · apõS" i'Il.screiver o nome de Ratcli!ff entre os doo . conspim.dorea 
do . •Recif€, ·depairaáa, no numero _dos "inconfidentes mi<neiros'', a refulgencia. 
dos nomes ·de portuguezes natos, a.l)standr.>-se ao 1ado dos •l:lra.s1Ielroe-. 

o· SR. LINDÔLPHo 'l?EssôA,: - ·Eram estrangeiros, sim, mas residiam no 
paiz e queriam. a sua emancipação. 

O 1SR. ADoi.Pno0 BElRGAMINr: - Os aictuaes· taimbem. 
O •SR.' LIND'oLPH:o·:PESsôA: - .A!gora, não se tmta de em0i!l.cipação po11uca. .. 
O SR. A.DoLPHo BERGll.MTNI : - Trata-se de ídéal de. liberdade. 
O SR. LINDoLPHo PEssôA: - Trata-se de assalto ao poder. 
O Sr<: · A.DoLPHo !BERaAMINI: - Accusações identi1cas" eiram !eitas !to:!! re--

V10luciona;I'i:os de outrora. 
O SR. AzEJVEDo LIMA: . - Mais tarde, quaindo o Brasil decidiu sa.eurt1tr o 

jhgo da rnetropole, foi para estrangeiros, de varias nacionalidades, mllltare. 
da Inglaterra, da AHemanha, da F'mnça que qs pro-homens da lndependen-

,'<:ia foram ·ap.pel!lar, para oonsoli4ar a nossa emancipação. · viu-se ó novet ·f!;o-
verno brasileiro, attenta a ca.I'encia de militares para a cim8'Iltação do ·1"&-
.gimen então instüuido, viU-se na contingencia de 1•ecorrer a a .lrn.iraJ).tes britan-
nicoo, como Coclkrane, ·Taylor, Green<f'el, ao Géneral !ran.cez Labatut, ao ge1 
nerail austri~o Qyenausen. ' 

Ulteriormente, ~ IllO segundo ·lmperio, fO'Tam a tenacidade :rara · e 0 valor 
militar de um portuguez ·que fizeram 'que, na memorav.el batalha do Rla.-
chuelo, o pendão do Brasil 'Pudesse alcançar a primeira da.s suas grandes vi'-
ctorias nwvaes, ·conQ.ustruias pelo Ahnirante !Barroso, chefe de esquaqra, sob 
o commando de um outro estrangeiro, o distincto almirante que veiu a oor 
<depois Visconde: de lnlhalllila. . · 

E assim, atravez da nossa longa hi'sto.ria política, accidentada e tortnen-
tooa, 1 sempre o estrangeiro vem juntar o a:poiQ de seu braço e de seu sangua 
puro de cau.caswcos á no.ssa raça de mestiços, diecididos e valentes,. que, isen-
tos de nacionalismo piegas, não temem ser enxovaUw.do.s pela censura ridi-
cuia do Presidente da RepuN.1ca. , · 

Ha, porém, e.ousa ma.is grave: a ig'Ilorancia -que o Chefe de Estado pa-
tenteou na enbrevista do desconhecimento absoluto _da nossa historia d1-
•plomatica. · 

lgnora elle que o Brasil cihegou, nos primeiros dias do segundo Imp.erl4l . 
a celebrar, com o dictador de Buenos Aires, .com o chefe de ·uma republica 
visinha, um trataido da alliança o!f'fensiva e defensiva, tendente, exclusiVQ-
mente, a combater os braisHeiros rebe~liaidos no Rio Grande do ;Sul, e que ha-
Viam constituido a Republica im1ependente de Pirati'ny, com',õ concurso de 
GaFlbaldi, val•or.oso soldado ita:l1ano; -ignora, mals, que· ·esse incidente, all.aJj 
triste, da nossa vi'da diplomattca., foi obje.cto ·de largos e violentos commenta~ 
rios no seio da Camara 'Pro'V'isoria de então, no amno de 1845, quando occupou . 
a tribuna, com a vivacidade ,singular, um representante da heroioa· p<ro•vtn-
cia de •São P·aulo, Rodri.gues dos Santos, que :verberou, _que v ergastou, que 
oastigou, •com ardor, o acto· do .governó imperial, ouja pusilaminidaide o levou 
a solicitar o auxilio •Officia1 das armas estrangeiras ip•ara o extermínio . de 
nacionaes. 

Para que fique o •Sr. ~ernarGles conhecendo quanto é ~rande a sua Jgno-
:rancia e quão c:o11npleta a sua my.opia intelJlectual em IIJ.ateria de Histol.'i:a Pa" 
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frla, lekJ. os ·te·rmoo ·do discurso, p11M0e1rido na sessão de 21 d·e Agosto de 1845, 
pelo alludi'do Deputádo pau11sta: 

"Este tratado, para vergon'ha .d0 Brasil foi feito e firmado no 
Rio de Jane1ro, em 24 de Març0 de 1843, · e ra.ti!ficaido lJOr .Sua Ma-
gest..We Impertal ·em 29 do mesmo mez. . 

Sor. Presidente e.u ju~-go de transcende•nte utilidade que o pa.!z 
possa avaliar a marcha -do ·Galbinete que fez este T·rataclo, que C-O-
nheça cruaes éram os compromissos a que .Po1- el'le ficava o Bra~il 
1suje!to, ·quaes erani as vanta.g.ens q.ue podia. 1haver, e, por ultimo, qua.l 
era a terndencia, qual era a morali'dade elo Governo, ·que confeccionou 
o mesmo T·ratado. (ApÓvad.os). Para que is•to se. ·saiba, não posso 
dispenS1aJr-me ele fazer uma Ugeira -resenha -de suas· dis·posições, in-
dicando •OS seUJs·' pontos mais -dignos de reparo . 

Fa11o sem reserva .a respeito ele·~ trata.do, :P6Í·que hoje não . 
temo que os interesses do pa.iz ;po·ssam. ser ~c.omo , o.mitfiido11 pela pu-
bli.c'id0ide d:o,s debMes acerca ·d·elle: o. Tratado já foi lj ublicado em fo-
lha .da opposiçãio, aqui:, na :Óõrte; por .conseq uencioa, ê negocio q·ue 
n ão aidmi,tte mais seg1,edo, •que cahiu no dom!nlo da publicJ.daide . 

Este · tratado !intitula-se da maneil'.a segu1nte : 
"Allilinça Offe!J$iva e Def.ensiva ·entre o Governo .do Brasd-1 e- o 

Capitão General da Pr'ovincia de Buenos AiTes, encarregado dás Re-
~<LÇõe.s E'Xterior·es da iConf.edm·ação. Argent1n·a, com 0 fim .. de. conse-
guir a completa pacificação da PrO'Vinda do Rio Gr·ande do · SU! e 
da RepUJbhca Orienta.! do Uruiguay, com estabelecimento _ do poder da 
autor1dade legal •em ambos os tm'ritorlos. 

A:ntes :d·e tudo, 1Sr. Pxesidente, cumPTe p·ond:er-ar qué não pôde 
escapar da a-ccusação de ter sujeito. 0 paiz á maior das i.gnon~i,nfas, 

aique:l1e .go~erno que jul·gou c.onveniente alliar o monarc!ha bras~leiro 

com o diotadOT de .Buenos Aires, paTa o flm de pacificar 0 Bl'lisil; 
a;quelle -gover.rn) que deu a 0 mu:ndo. o testemunho de que incapaz de,. 
por si, abafar as commo.çõ~s i-ntes>tlnas do Imperio. (Apoiados)_ O 
Governo, que assim 0conf•essou a sua. fraque.za e falta :de recursos, de 
alguma manei'ra deu a entençier- .que -as idêas que defend•i!J. no, Rio 
>Gra.nde Q.o .Sul nã-0 tinham nçi Br-asiJ. o apoio d·a ,grande m.aioria dos 
brasilei!ros, dieu a entender que a mona!'chta, que . . e1•a di.sputada nos 
cannpos do Ri-o Grand.e, não tinha. em seu favoT a .a<lhesão const!hllte 
al'\dente, de todos os brasilleiros (apoiados) ; ·si~fariHcou que; para sus-

1 • tentar a mo.nar.chia e •Sli'p·plamtar as idêas republicanas, éra mistêr 
que o Governo hrasi0le iro fizesse UJma al1iança oflfensiva e defell.siva 
c~m ·UJn governo estrarngeiro, .com um gov;erno i'epuiblicano,! ! 

Esta simples consideração -bastaria para rej.eitar · qualquer idêa 
O.e trata.do que tivesse semelhante fim; entretanto, houve um gover' 
no no Brasil, que não recuou ante esta. corns[·deração, que nos .expoz 
á maior das ignominias" . 

Devo "ai.Ilda accr<iscen.tar, Sr . P1·e8idente·, ás .palavras do orador -da . Ca· 
mara Imperial, que esse .tratado, .celebrado no mez de :M•al'ço -de· 1843, deixou 
porêm, de ser a0cceito e ratjfLcado pelo · Gorverno a11gentino . Que.r dizer, S·r. 
Pire§i.dente, qu,e si o Brasil . escapo'u á ·ig,nomi·nia que já era 0bjecto de tão 
aic-res cenisuras ·do Deputado paulista, foi .graças á intervenção. da nação .es-
trangeira, que ·entendeu que não devia intervior nos negoc.ios internos do Bra;-
11i1l, offer.ecendo o apoio de SU;iS armas e o auxiHo de se.u thesouro . 

Mais a.!•nda, já annos antes, os revoluciomxrios, so.b a chefia de Bento 
Gonçalves, o Presidente da Republica' d e Pfratiny, haviam celebrado, tam· 
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bem, com -0 dictad<ir uruguaiyo F riu-0t>uoso Rive.ra, um convemo, que tinha 
por fim .protegerem-se ··mutua.mente os doús ·OOlebrantes, contra possive1s 
aggressões por parte das forças imiperiaes ou das forga,s ar.gentitna,s. 

Está a historia d-0 Brasil re.pJeta de e.plsofüos mais ou menos im;portan~ 
tes, desde os anno.s que precederam •a nossa ind·ependencia politica até a 
data da proclai:mitção do regimen re.publicanô; está a Mstoria brasileira· re-
pleta de nomes mais ou menos lustrosos de estrangeiros que auxiliaram com 
o seu braço e com a Sl\la intel'li'g€1Il!éia o progresso e as reivindicações nacio· 
nae.s. E nem é outra cousa de .esperar da parte dos estrangeiros ·que teem 
vindo engrandecer a noss·a nacionalidade com ·O concurso ' de sua i.ntellig·enci'a 
e com o apofo de seu sangue estuante. 

Ao Sr. Presi-d<"nte da Republka é q'U'e não. era .Jicito criva r com um labêo. 
injusto os revo1ucionarios de S. Paulo, incorrendo nesse erro pa!mair grave 
de attribuir-lhe.s o :privi,Jegio ex-clusiv0. de se !ha.venim socco.rrido do bra.ço e3 .. 
trangeiro rara fomenta1iem a sizania na ·faJillJilia brasileira. 

O SR. LINDOLPno PElSSôA: -- Braço ·esfi'an,geiro. e.outra brasileiros, disse 
S. élllx. e dii se muito bem . V. ·Ex. não demo·nstrou o >eontra.rio. 

O SR. AzEVEDo LIMA: - Admittamos, S·r. Presidente, - que o detentor 
do poder não provou; admiltta.mos· que houvessem in.t·ervindo, de ar·mas e.m 
.punho, em nossa politka os e1emento.s e'stramgeiros domiciliados no Estado 
de São Pawlo; admittamos que 'OS m embrns de varias 'colonias,. insolitafuen-
te aggredidas en:, seus inter.esses mais graves victimas c'Los destem.pe,ros e d<> 
bomibardeio effectivado pelas tropas legalistas, em torno da grande cidade 
ind;istrial, se hquvessem rebeHado, insurgido contTa os attentados ... 

O SR. LINDoLPHo PFJSSôA: - Não foi isso ... 
o SR .. ADOLPHO BERGAMINI : - Porque não.? 
O SR. AzEVEDo LIMA: - Foi victima de ruggressão, transgresso·ra de prin-

cipias rudimentares de direito internacional, toda a poip·ulação da 'bel'la me-
tropole paulista. 

O SR. LINDOLPHo PEssôA: - Foram estrang.eiro,s assalariados ... 
o SR. AnoLPHo BERGAMINI : - Onde a prova 
o SR. LINDOLPHO .PESSÕA: - 'l\odo Q mundo sabe.'. 
O SR. AzEVNDo LIMA: - Ora, todo o mundo sabe! ... Todo ·o mundo que 

acompanha o Sr. Bernardes. 
0 SR. LINDOLPHO PESSôA: - Disseram OS jo~·na.es, está nas chrmücas que 

se publica.ram ar:e11ca do.s aoontecimentos. 
o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Em ,s. Paulo o que ·a.p·UJrei foi que essa 

população appla.udiu e elogiou a attitude dos rev,olucionarios,, de todo diversa. 
das tropas legaes, que se notabilizaram por sàques e assa:ltos de t,oda a 
natureza. . 

O SR. AzEVIDDo LIMA: · - Precisamos 1saber, Sr. Pir.esidente antes d€ mata 
nada, si esses rnldados proviso.rios, a!licia.dos pel~ Go·ver.no do Rto Grande 
do Sul, apresent!J,r<Lm Utuuo de natur.a!iziação. -. O que se affirma é que silo 
elementos p0sitivarr.ente estranho.s á nossa nacionalidade - os so1daidos que 
formam as vari.a s· brigad'l<S da .poJicia ·do Rio Grande em;pregadas contra os 
nossos .patricJot::, que no fundo do Estado do Paraná e, ipre,sentemente, em 
pleno Estado de Mla.tto Grosso se sa,ci·ificam 1pela sailvação da pat·ria e pelo 
bem eia colleotividade nad.onal. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: Muito bem. 
'o SR. LINDOLPHo PESSÔA: - Não apoiado. 
O SR. AZEVEDO ·LIMA: ,..- Quem pôde negar que dentre os soldados mer· 

cenarios obedientes ás ordens do dilcta,clor Bocr-<ges ·de M.edeiros, ao dado das 
tropas hrasfleiras, gov·ernistas, existiam e ·existem os representantes genu.t-
nos da raça germanica, recentemente domidliados no territori odo Rio Gran-
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de? Qualquer dos braisfüüros, q ua.1q Ué·r dos offictaes brasileiros que mmtaram 
nas 1Íi1eiras das ifor.ças legalistas do alludido Esta:do· ou -. dos que -.op>eraram ,no 
Paraná, ás ovdens do <fflner.al Rohdon, .srube per:feH•aitri.ente que o conti<ngente 
m·ais numerosós das trO<P3iSJ em acção, !fornecido p~lo Sr. Borges de Mede!· 
ros, era principalmen.te cons<tituido por estrangeiros ...:__ al~emães e Halian~. 

O SR. LINDOLPHio PESSIÕA: - !N'"ao tenho noticia d\sso. 
O lSR. AZEVEDO LIMA: - Po11que o Sr . . Bernardes não ·o a!firmo1:1,! ..• · 
.o SR. ADOLPHO B.maAMINI: - E' por.que S ; Ex. tem uma yisãp caOOha; 

vê sõ pelos olhos 'do Sr. Arthur Bem.ardes. 
·O SR. LINDOLPHO .PEssõA: _:._ 'l'e.nho dado .provas em oQntrario; ten.lilo. agi: 

do sem•pre com indepiendenda. ·. . · · 
O SR. AZEVEDO LIMA: - E Deus o cornserwe as&im · ... (Risos). 'º SR. LINDOLPHO Pl!1SSôA: - vv. ·EEx . podem dar testemull'ho. Não 

sou radicaJmente a f·av6r ·com a mesma ·farÇa oOilll que VV. EEx ; são corntt11;. 
Não sou ·systematicamente a favo.r. Em mais de uma occasiã.0 tenho' .~i'do 
contra. Apenas, não mimoseio a popularidade ... 

O SR. ADOÍ·PHo BERQAMINI: - Nem n6s tambem. 
O SR. LINDOLPHo PEsSÔA: - · ... não faço como tantos outros que teem 

e,ssento n.esta· Casa . Mas V . Ex. tem de respeitar a · mih•ha , !integ.rid~e 
moraJ. 

O SR. AnoLPHo BElRGAMINI: - Ninguem presta maior homenagem ã sua 
integridade moral do .que ·eU. 

•· ,·o SR. LINDOLP-Ho PESSôA: - Mas, não hesita em dizer que tenho uma 
v-isão caÔ1lha. 

O SR. A.zElvEDo LIMA: - As duas deturpações élamorósas 'da verdade his· 
torlca, praticadas em umà só entr.evista pelo Sut>er-'hómem, vêem drepa,;sa-
das ,de palruv·ras de rancor e de odio. Sempre as palavras de odio e de I'lm· 
oor com que o Piresid.ente da Republica inv.ectiva os que não quizeram· ohe· 
gar a ~gnominiosa ISituação de capitula:r perante o seu poder iHimitado e 
absoluto! ' ' 

.. Si pas...<:.armos os olhos por essa peça inf~liz de desavisada, que foi a ui· 
tlma ent-revista do , Presidente, nàda . mais êii,contraremos .sinão allocuçõee 
que tendam caida vez mais ·a cavar ' o abysmo entre o poder ·do Presidente da 
RepubÍica e a inde'f)endencia e a emancipação dos br(l;&il!ei'ros .que com alie 
não pac.turun. E .prurece que ;para o Congresso Nac-ional essas palavras do 
Chefe da Nação são as que mai.s .se coadunam oom a nossa ép.o.ca de .. eMer-
vescencia tempestuosa e de agitação · po;liüca, t,a;nto q'lie todos o,s dias os seus 
pa;ne gyristas da .tri'1:1una da Cemara, ao envez de lhe aconselharem a .que 
ooopte um :regimen mais seQ:ativo e medidas de ooncordia e de '1:olerancia, 
antes o concitam a que mulüplique as pratict:ts arbi,traria.s, as medidas de 

' vio1en:cia. · · 
O SR. LrNDoLPHo PEssõA: - \Por isso os· responsaveis são os que o com· 

batel1'. c.om tanto ardor .e ·tanta ·paixão, como V. Ex. o faz . 
. o SR. ADoLPHo BERGAMINr: · - 11<ão apoiado. 
O SR. A:ZEVEno LIMA: - Será .pOS§livel 'que homens de: bem, que politicos 

nã,o totrulmenrte cegos ou vo.luntariam·ente cegos deante dos acontechmmtos 
si'ni-stros, que c on'Vulsionam a RepuNica, possam sinom·amente acreditaT que 
nos tSa!femos dessa ,situação de terror oniada p·elo Governo, abafando-se pelo 
poder das armas e pelas. medidas poUciaes mais rigoro·sas os- sentimentos de 
'.revolta, de rebellião, de insuppo·i::taveJ ·insubordinação que lavra d.e norte a 
sul do ·paiz ... 

O SR. ADoLPH:o '.BERGAMINI: - De 'd'nClignaÇão popu1lar. 
<O SR . AzEJVEJD.o LJ:MA: - ... de •toa;o~ os. brasileiros verdadeiramente sen· 
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satos; no ooraçãio de todos os homens q,ue se nãio sentiram aindá na nece.s-
sidade ·de curvar-se deante do irruperio e da vontade dic<batorial do poder? 

O 'SR. LINDOLPHO Pl;Jssõ.i.: - E' interessante' que VV. EEx. combaitam 
o Güverno ' pelas ~rmas e não. queiram que elle .empre;gue as aCTnas · n,a re-
pressão. 

O SR . .A:DOLPHo BElRGAMINI: - Fü~ elle quem rasgou 'a Constituiçã© for-
nando im[possi'vel a reacção dentro da ~ei. Ahi está o estado de sitio que 
nunca se ac:aiba. 

O 1SR . . vIN'IlOUPHO PEJSsôA: - CÓmo V. Ex. quer qru.e 'Se lévante o sitio, 
si, persiste o Ptlnsamento revolucio,nario, com.o está ·no m ainifesto do S'r. A.ss,is· 
Brasil? 

O !SR. Az~EIDo L~MA: - Dentre os esrr>j.ritos de escol ·que mais saliente 
parte tomaram nas agitações pr.o.gressas da rev.oluçãi.o f.ranceza. seguramente 
Mme. iR.oland, a esposa d.o Ministro -de Luiz Capeto, representava, · ao lado 
de 'Lucia -!Desmou'Hns, ,Eli:z;aibeth, Maria Antonietta e Carlota Co1'day, um dos 
mais puros e superiores exemplos de mulher franceza, victima dos honores 
da revoluçã.o. 'Essa que com o seu genfo penetrante tinha previs.to. às con-
sequ.encias fataes e funestas. da formidavel comm-oção f ranceza, em um dos 
n1om~ntos °de propihéti<'!a visão; ohamou a attenção do seu marido, ella que 
era a nympha ,Egeria dos girondinos, para que ooncitass.e Luiz ·xv1 a retro-
ceàer na trilha tortuosa a que os desmandos o arrastavam. E então o ma-
rido, so1p a ins;piração diirecita de1la, .. talvez sob o dictado da. m esma , redigiu 
a;queJ,Ja meínoravel carta que foi presente, em plena reunião elo mini·sterio, 
a Lüiz XVI, e na ,qual suggeria, a urgente e inadiavel convenfoncd'a de atten-
der a.os interesses d.a proprla revolução, colloéand0-se 'ªº lado della, enc\tmi-
nhando-a, canal1zando-ra, di.riginG.,o-a, nunca q·uerendo oppõx-se-lhe, com-o um 
àlq ue, ás reLvindicações incqéroivei.s. ' 

Vão, Sr. Presfüente, figurar nos A.nnaes da Gamara as palavras eloquen-
tiss.imas redigidas pe.Ja ipennà do minist'ro 'Rüland, a conseliho da s ua mu-
lher: (Lê) 

"Não é mais tempo de Tecuar, nãio ha mesmo meios de c ontem-
po·rizar; a revolução está f~ita. nos espiritos, acabará, á custa de 
·sangue e por elle será cimentada · si a prude.ncia não prevenir as 
desgraças que ainda é possivel evitar. 

Sei que se pôde tudo tentar e conter· .Por medidas ext~·emas, 
mas, quandq se lançar mão da lforça :p.ara intim-tdar . a As>Sem:bléa, . 
quando em Paris se 'hOU"\'.er espal'hado o terror, qua ndo' a s.izanla_ e " 
,paivor domina rem em . 'Seus arredores, a Frainça inteira se leva;nt:aira 
·com indignaçã.o e entrede,s,pedaçando-.se nos ·horrores da guerra civil, 
desenvolverá essa .sombria energia, mãe da virtude e dos orimes, fu-
nesta sempre aos que ' ª pnovocaram. 

A salvação do Estado e a 'felicidade de Vossa M;agestade estã<~ 
intimamente ligados - nenhum poder poderá. sepa.ral-a>S. Crueis ân-
gustia.s e desgTaças c.erifo rodearão o vosso 1Jhrano, si por vêr m'e-s·-
mo elle não fôr apoiado so'bre as 'bases da Constituição e assim 
forta1eoido na ipaz,, ,que o seu 'respeito deverá, emfim, trazer-noi;;." 

[)ésattendeu ás palavras sábias do seu ministro o infeliz Capeto. O seu 
primeiro gesto de •reprovação 'foi d,e.rnittir o s ,ecretario rebelde, cuja intelli-
gencia illuminada permittia prever os grandes e dolorosos acontecimentos 
que iriam saltear · a F'rança., Uma vez desajudado da solicitude amiga e dos 
consel'.hos paternaes de .Roland, eril:r.egou-se á sanha furiosa ·do odio e de;.xou-
se governar ao sabor da Montainlia. 



- 244 

E, c~e·pois, sahe V. EX. quaes foram as ·consequencias: foi o snpplicio, a 
morte dos girondtnos; fo-i o terrnr implanta.d(} ·Pelo comité. de sa.Jrnção PU· 
blica, foi o l).anico cread~ pela Communa, foram . Valmy, Jemmapes, a Vendêa, 
o D11•ectori-o, :Na:poleão, a ·Con!quista .•da muropa e ·a der:-oca:da fina:; !oi a 
pro:pia cabeça de Luiz Capeto rolando no patibulo, de en<volta com a.s cabeças 
de seus intimes, dos seus parentes; foi a d·esg.raça da côr.te, foi a infelicidade 
da !J'ra;nça. Tudo porque a obstinaçã0 imbecH, o odio tenaz, o rancor inven. 
civel de Luiz, .;,em embargo do cons.e!'ho, da advertencia de seu illustre mi-
nistro, entendia que ainda era possiveJ . desviar o impeto da grande revolu-
çãó, antepondo o dique da sua deficiencia mental, da sua igmiranc·ia,, da 
sua má fé, do seu odio e da .sua villlgança, a o formidavel movimento uniwer-
sal, .que estaiva crearudo a quéda do regimen .feudal, par.a a implantaçàó do 
governo da li:be1Xl.ade e igualdade . 

·Parece-me, Sr. iP.residente, que vejo o episodio repetir-se em nosso melo, 
em p0ro.porções ·seguramen'íe mf(is acanhadas e estreitas, - tão reduzidb ê o 
amlbito da ·po.JittcaJ1ha "índigena., mas, de certo, tão inexoravél e fata;J ás 
nossas instituições como !l'oi o erro do ultimo dos Capetos á sorte da sua 
dynastia e da . propria França. 

Quem sabe se do desaitinado •Proceder do Presidente da Republiea não 
resultará o estremecimento do vinculo politico dos Estaidó's brasHeiros. o dee-
m·embramento da untdaide nacional? 

T·enhó a certeza. de ·que, nesta hora, fallo em nome do paiz, em nome ao~ 
brasileiros liv·ros e emancipados, que sentem o coração confrangido pela an· 
gustja <la Patria . 

.Consulte-se a co·nsciencia de qual·quer ci.daidão .que nao esteja pea,do pelos 
1aços de estreita sollida1riedade com o poder; ausculte-se a opinião intima e 
stnce·ra de todo bras!leiro de aama bem formada; .procure-se sondar a: von· 
tadé natural e espontane·a, o sentir dos nossos ·p~tricios que trabalham lo,nge 
do poder, pela grandeza nacional, sem so.f<f:rer o nefasto b.rufefo._.do cattete, 

-e sentir•se-·pa a impressão desoladora de •que lavra no 'fl.Illag:o dS: eonscienc!a 
dos nossos concidaidãos um sentimento de revo.Ua e indignação profunda, 
sy-stematizada, contra os desregramentos do poder, ,que nos a.rrastam á vo· 
ragem da perdição . 

Note o ·Sr . . Ptesidente da Republica, que a Iinguagem pinturesca do 
kculer uom.parou com .a figura messiainica ·annunciada ,por zaratustra; notem 
os .. m émbr'Os do Conigres•so Na.cdonal, n,otem os collaiboradores da pantomiana 
congressional que, para os verdadeiros pat.riotas de lá fóra, ·chega, até, 6 
p.a.recer . um concilia.bulo de emasculados; notem todos que a hor,a traiglca, 
brevem~nte, soara, e que os brasileiros. sensatos e judiciosos não sé atemo· 
-risam deante das ameaça.s ca:ricatas deste poder abastardado, não se :xrro· 
ceiam d.as prisões, d;;LS perseguições, da éensura e da ch}bata, mas anteveem 
com dor e com d~·sgosto, compungidqs _ e .penalizados, qu.'i> a desgraça do 
Brasj.J é mais gra,ve, mais séria. e mais sinistra do que a · cpro.pria dor que, 
:pco momento. a todo mundo pm1ge. -

E' pelo Brasil; é pela felici.daJde collectiv.a, é pela -honra da communidade 
·brasileira ·que lanço da tribuna a ultima adverten-cia ao dictador do Cattete: 
ou elle renuncia, def.initiv'amente, o poder, · pa,ra o qual a sua competencia 
não <foi predestinada, ou deserta da curul do pala.cio, a •que foi alçatlo por 
UJX). pM!!e da sorte - OU então a:.....SUme sobre l?eUS hombros a responsabil!• 
dade sinist.ra. e teneÍ:iro·sa de arrastar· o paiz á~ maiores desgra<;a5. "(Multo 
bmn; mittto bem.) 
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O Sr. Adolpho Bergamini: (*) (pa-ra .um.a expf6icO,Çãip· pessoal) Sr. 
Presidente, tolerem meus nobres co!legas que ainda Lhes. tome· a attenção <por 
a1guns thstantes, quando a hora regimental está quasi esgotatla. 

E ', porém, o primeiro ·momento que tenho para. !o•rmular meu protesto 
contra mais um acto de prepotencia .do Governo que nos infelicita. · 

Não ignora a Cama.ra que todos os m.eios de critica e de reparos são sup-. 
primiiios discrlclonariamente pelo Sr. P •·esident.e da Republica. Varios org!l.os 
õe puhliddade, á frente delles o Oorreio (]a M(J/y/,hã, ifo<ram, manu , militari, fe-
chados, não oibstante os redacto:r'eS; daiquelJ.e periodico· mostrarem-se obedien-
fos ás . determinações dos funccionari·os do Executiv.o, :que iam exercer a 
censura prévia nas publicaÇôes . 

\Foi um acto de verdadeiro esbul'ho da p•ropriedade, e .que, praticado corn 
o auxilio· da força, mão exageraremos 1q ualifica ooo-o de roubo ., 

Outro jornal ta.mbem, o vespertino A Rua, teve as portas de s~a r&· 
da:cção trancadas ·e; ainda ·ha ·poucos dias, O Tral>alho, Igualmente vesper-
tlno, dirigido pelo grande vhlto de iSa.ramdy Raposo, não poude continuar a 
citc11Ja r. 

H ontem, mais um orgã-0 ·de publicidade so<ffreu a mesma vio.Jencla. Po·r 
determinação de um •representante aa Poli-eia, ó Jorncil do Povo foi a,p..pre-
hendi.do e prohibido ·de c·lrcul:ar: SallJe V. Ex. qu·a1 o mot!-vo? O .Dr. Hamil-
ton Barata, director da folha ·em questão, 01idenou aos seus companheiros 
de redacção que fizessem um resumo da pa;rte doutrinaria do manifesto ao 
precJa;ro estadista Dr . Assis Brasl! e, conJuntame.nte, se pu'.lJlicasse a re,._ 
posta a e lle da.da da tri:buna desta <Gamara p·elo .representam.te do Estado de 
Minas Geraes, Sr.. :F'.-an.cisco Campos. Não p;odia 1haver maior demoustração 

. de· imparcia·lida.de do que onerec.\lr a exame uma e outra pe\;a,: Tal, ·porém, 
desa,g'radava ao Governo · da Repub!hia., que jurou a.ol!l seus· deuses 1'.orçar os 
jorna listas a d'ug!rem á sua verdadeira mi.ssão, .qual a de ln!ormair o ipovo 
·brasileiro, mesmo em Umites acanhados e cerceados pe)o poder constituído, de 
quanto se passa na Nação brasileira . 

.. 1mp1·esso o jo.rnal, ·não <houve argumento · capaz de ·convencer o r eP'!'e• 
sentainte do [Poder de ,que a 1sua drculaÇão não traria inconveniente algum, 
e que o jornalista se collocar.a equidistante das duas co11rentes em 11t1gto. 

Toda a edição do jo-r.nal f.oi confisca.da . Assim se ·praticou mais -um a.t-
tenta.:lo innomina.vel contra a Constituição e as llberda{'les publieas brasilei-
ras, attentado que, dado o auxilio da for•ça, não ·.posso deixar de ·quaU.flcar 
tambem de rnai.8 um ataique feito á p-ropriectade .. partlculaF e mais uma vlo-
Jencia contra. a livre manifestação do pensamento. 

O meu protesto ahi fica. Bem sei que taes protestos são innocuos nesta 
hora, mas um dia fructificarão . 

. o SR. AzEJV:EiDO LIMA: - Pe.Jo menos serã reealvada a nossa respon.sa-
bilida<le. " . 

:' O SR. A.ooLPHO HE!RGAMINI: - · No mom.ento em que o ·novo brasileiro . . .. 
O SR. AZEVEDO LIMA: __;· Québrar os· grilhões que o op.primem. 
O SR. Anor,PHO BERGAMINI: - •. . queb1'ar ós grdlhões que o o.pprimem, 

veriiica.r-se-•ha que estes protestos representam o éco da consclencia riacia-
na1, que freme por um Brasil livre, a que fem ·inconteetaveJ. dil1ei.to.. (M·ttito 
bGJn; muito bem.) 

O Sr. Eurico Valle: - Sr. P.residente, requeiro a inserção, no Dia.rio 
ào Congresso e nos Annaes, da ·erlt'I-evista do !honrado Sr.. Presidente da Re-

(*) Não fOj revisto pelo orador. 
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l)Ubli<la, publi-0ada recentemente n'O Pciiz. A Gama ra, porém, ha • de ]Jermittir 
qÚe 'eu, como Deputàdo por um dos ·E :;;tados do Extremo ""Norte, ap1~oveite o 
ensejo de me achar na tri,buna, para dizer t ampem alg-umas JJ>alavra,;S· sabre 
o momento· politico. 

Desde· que a m~noria desta Casa, desde que a oP:posição se. wrrêgimen-
toµ e cerrou fi.Jeiras para cnmba t er; system atica.mente, o Sr. President~ 
da RepUtb!ica .... 

O SR. WElNOEISLAU E'scoBAR: - Não- combate syst ematicamente. "' 
O SR. <EUR1C.'O VALLID: - . . . não para lhe d~scutir serena rne.nte os ~ctos, 

não .para ·111e ériticar a · directriz de G0<:verno e a orientaçãa ·adnünistrativa, 
mas tão sôm!)cnte para 1he pertur bar a acção. constrilctora e util... "' 

· O .SR. HElNRIQUE DooowooaTH: - Não a poiado; ê uma g;rave injustiça que 
V. IElx. faz. · ' 

· O SR. EURICO VALLEJ : - · .. . e para suggestionar , fLOS· poucos, ao's muito 
poucos qt\e a ouvem ·e lhe prestam attenção, que esta.mas em face ,de um 
Governo despotico e tyrannico; desde que a minoria se impoµ ·e traçou ~se 
pl'Dgramma., impatriotioo 'e v a zio .. . 

o SR. B APTISTA LUZARDO: :_ Na OJJ>inião de V. Ex. 
O SR. Euruóo VA>LLEJ: ~ Comprehende-:se que não p odia ser na .. de V. .'llJ<t, 
O SR. BAPTISTA LuZARiiO: - .Nem da maioria do paiz, .porque a optniao 

brasileira não es1:Já com essas idêas de V. Ex . , mas com as· nossas. · 
O · SR. EURICO VALL.EJ: · - .. corre-uos, a nós, que somos . . a ,m a.!orH1., que r~~

pr,esentamos :as forças vivas da Nação e com stnceridade e· civismo apoi~s 
o Sr. P 0residente ·da Republica, o dever 0de não ,c0nsentir que vingu_em ·e.ssas 
idêa.s, evidentemente tendentes a alimentar o espirita de re'be!liã-0, .unica: 
força motora des15es eternos· descontentes e imipenitentes que, · para . h0<nra 
da R epublica e . bem do paiz; vão sendo batidos e r ebatidos erµ todos <í! 
,pontos do territorio n acional onde teem feito eme·r.gir seus conlufo·s , .rnas-
ho1iqueiros. '- - · 

Vencidos pelas nossas forças a rmadas, inutilizados .seus as.sartos ·e suas 
!tentativa,s, onde · quer que tenham ' surgido e contin.uem a surgir, ·postos em 
debandadà· pelas nossas zonas .fron teiriças cúm o estrtangelro, domh:,a!'f.o o 
seu fU'l,'OÍ' reaccionario, SÓ resta hoje \a os ~ebeldes a esperança em ·uma nova 
onda 'de -fanatismo pelo paiz e a espalhar-lhe a arrebatar 'de Toldão, como 
·âiquelles ~nfelizes que ·hoje já :são desesperados e desilludidos, umw: outra 
leva de visiona.rios e impufsivos-. 

O SR. IDNRIQUEJ 1DooswoRTH: - O ·quadro é sempTe ·o mesmo a ' desert.pçâo 
de uma paz -completa no pa iz; entretanto, temos o estad0 de ·Sitfo, e todos 

. os ãctos de prepote néia é a:I'lbitrio . 
O SR. EURICO VALLEJ: - Por isso ê que a jntellectua lidade do movlmtmto 

fórrna agora corrente, nesta opl)osiçãô pug·naz e sem. t r.eguas, ·que resolv!lu. 
reiniciar, para reviver sua primei:ra .propaganda c udos resul~os viti intelº 
l"ameiite ' 'frustrado:s, pois que os esgares m allograra m em todos os p9ntos 
cnde com maior ou menor importancia se verifi'caram . 

.O SR . .AllúLPHO BERGAMINI: - ·Então, por q u 13 ·o Sr . Nabueo de Gouveia 
regressa ·hoje para o Uruguay? 1 . 

O SR. Euruco VALLEJ: - Para CoJ'.ltinua.f em sua funcção dlplomatica. , 
O SR. ADOLPHq BlllRGAMINI: - ;para voltar a pti!iciar a Re·publka Vl?tLn!ha. 
O SR. E u ruco VALLB: - Jugulada a revolução, nos motins, nas .insurrei-

ções,. nos assaltos, nas depredações á' propriedade individual, j,nsiste-se agora 
na rc.volução . pelai suggestão da . pa1avra, pela ' torç.a da trihuna, .p ela campa-
nha reaccionar!a, pela a,ggressão 'Pertinaz ao digníssimo cidadão que se acha 
invest1do da nossa s uiprema: m'agistratu-ra. 
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\O SR. :BAPTISTA LUZARDO: - Permitta o orador um a;parte: poderá V. Ex. 
informar á Câmara como se póde e:xiplicar o facto de, emquanto ·a ma!orh:l. 
·desta Casa está todos os dias a proclamar ·o a:bsoluto an.nlqu!lamento da re-
volução, abrirmos os ' jovnaes, es~cl.a;lmente os ·de ho:ie, e verificarmos que 
o' G<JVerno está todos os dias a mandar !orças para Ma>tto Grosso? E .não sâo 
dous ou tres .corpos, são segura:mente uns dez ou doze milhares de soldados 
que, a esta •hora, marcham para Màtto GrosJSO. · 

O 8R. filuRico VA.I<L>E: - CPara iínped1r ,que resurjam. os uiumos aoencet·-
fageris 'l'Ío movimeu"to subversivo ': · iEJ.' uma medida de preven(lao. 

O ;SR. BAPTISTA LUZARD(f: - {Para impedir ,que resurjam? Nil.o se come 
prehende, dado o " .a;bsoluto arunlqul!.arriento ". 

O SR . .AJJa[,pffo lBMAMIN'r: ..:.... .ml' uma 'Prevenção multo exqu!sita .. . U·ru-
oatn-se a.partes.) · 

O 8R: EluRIOO VAr.,L:e: - .Não ,nos illudàmos, Sr. Pres1dente . E:st'a . arma, 
3. que agora se volta a opposlção com alarmante toque de clarim para reunk 
e Íbradar, é mais perigosa do que as espingardas, os fusis, as metralhador!U!., 
OS C!llll·hõéS. 

O iSR. BAPTISTA 1LuzARDO: - J\fais perigosa, na.o 'ha auvUla , porque a opí..: 
nião nacional está ipreparada. 

O SR. HENRIQUE •DovswoRTII : · - Qual é essa armà r 
o SR. EURICO VA.VL<JJ! : - A d.'.l. suggestão. 
O SR. HENRIQUR DaosWORTH : - A <la suggestão? ! Si nem n1:1. lH.t!JLellSl'lc, 

i1em na publicidaide, tudo é mysterio, tudo é segredo, si a liberdade de critiCa 
está supprimida! 

O SR. AOOL<PHO Bl!JRGAMIN1: - .Si nem o •que sahe no lJtario O!ficial o~ 
jornaes podem ·publicar! (Trocam-.se apartes.) 

O iS'R. Eumcio VALLEJ: - El' i1a trl:bmna que se est'll. !azendo a vropagan«:t 
com a leitura dos manifestos rea:ccionarios. 

O SR. ADOLPHO BEJRGAMINI: - · Ainda horttem, t-o! a proprta maioria quem 
leu, em ·contrarj-o: ao deliberàdo' p.ela Mesa, um manltooto destes a que V . Elt·. 
allude. (Ha outros apartes.) · 

O SR. Euruco VALm: - E' a campanha da sÚggestão. Attentemos, 
Sr . Presidente, como se ·estão a repetir, todos os dias, na tribuna, E'l!ltas 
i>hra.ses, escolhidas a -calculo ·e pronunciadas com certefro alvo: espírito de 
revoluçao, ·alma da reacção, vontade reacci<marla do· povq ... 

O SR. AooLPHo BEIRGAMINI: _ .. O nobre imaJdor deve saber que a afma 
popular ê revolucionaria, tanto quanto nôs, au, talvez, melhor . . . 

O ·sR. EURICO .VA4LEJ: - V . Ex. está multo engana·a o . P.or que? 
o SR. AOOL'I .. HO BElRGAMINI: - · ... ·'Porque, no .Estado do P ará, a o ser jul-

g3.do o tenente IR.i:belro Junfor, V. Ex . não ignorará como elle electrlzou .,. 
alma po.pular da;q u e!le · Elstado. ' 

o SR. ·EuRIOO VALLE: - Isto é ' uma invenção de ' V. Ex. o' tenen'te \Ribetro 
Junior fbl o chefe .da re·beldia no Ama.z:onas. 

O .SR. AooL°PHo BERGAMJNI: - Foram enthusiastica.s as manifestaçõea 
feitas ao tenente IRibclro Junior. ·. • 

O SR. AzEIVEilo Lnq.: - ·Estava no jury, e foi de ta·l modo ovaelonaJJo 
pelo povo que o juiz teve de fã:iel-o re_tirox. (Troca1~-se oittrós apartes.) 

O SR. NELSON SENNA: - Curioso é q_ue VV. E·E'x., morando. no Districto 
Federal, qmiiram -salber Ui.a.is dos faictos do Para, ·quê o illustre orador. 

O SR. EuRrco VAULE: - Que sigrtifiüam taes pl1rases ? Ei• o recurso ao 
tanatism·o, com o qual se procrura ·desvirtuar e desviar o sentimento popular-, 
arrastando-o· para· a praticà das acções em .que a, intélligencia e a consciem:Ja 
11!ío teem mais Influencia, em que não ha neruhum c la.ro .de reflexão? 
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Essa a obra a que se vae dar agora a opposição, organi0ada com esta 
;nova feição de propa;gandistas e constitudo11aJlis.ta s, -<pretendendo, falsamente, 
pregar a o!'dem e a legalidade, com.o si, ;na -verdade, ás vesveras d·o S<JU 
'Primeiro acto, ·quasi ique no momento mesmo de levantar-se o panno da nov11. 
ensoonação, não ·Se tivesse dado o as.salto ao ,fidelíssimo 3° Regímen.to. ae 
Infari.taria. (M·iiito bem.) . 

-Fiinge a ssim a º'J!POsição abandonar as a:rmâs, para atir.ar-se á .multi'dJl.o, 
que tem ·se atttdo indifJfer:ente aos seus a];}pellos? 

o ·SR. ADOLPHO BERGAMINI,: - A opposàçcão não finge, combat.fl a p·eito 
descoberto. 

O -SR. FRANcrsco [PmnxoTO: - Mas não. pega em armais, é só conversa. 
O SR. BAPTISTA LU.ZARDO: - Pois si ainda agora a opposij;lão se está ba· 

~ndo em Matto Grosso, como ·dizer que ella f,cj,g·e ao camrpo da luta? 
O 1SR. Euru:co VALLE: - .Nbanuonam por emquanto, os oppooicionistas, 

· as honradas e dig.nas lfileiras das nossas 1f.orças armadas, na s· quaes afinàJI 
j á s.e desiUudiram de encontr.ar mais infiei.s ~· dirigem-se ao povo, solbraçando 
o.s psy·chologos ... 

O mestre, lá de lon,ge, do e:strangeiro, tendo bem a resguardo a sua 
personalidade .. ·. 

O SR. AnoLPHO BERGAM0INI: - 1Sim, po•rque até seus bens foram con-
d:iscado:s. 

· o SR. EURICO VALLE: - . .. iquando; - justiça é dizel-o, - seus' _adeptos 
s e batiam pieito a peito com as forças · legaes, e os Iega1istas aqui s·e aclhaza 
cercados de .to.das a;s ameaças 1que sobre eHes i_mrpendem, o µiestre já dirigiu 
á Nação a obra prima ·com q ue eis•pera pôr .todo o paiz em ebulição, desp.ertar 
o atavismo Q.os sentimentos atra,biliarios e subversivos, contra ·os, que são 
depósitarios das r esponsa:biUdades das nossas instituH:lões poiiticas : 

A _ p:ilavra de ordem, agora, ISr. -Presjd!ente, - e este é o rriotivo do co-
meço do m e u j'ii·scurso, - é a desta- ph~·ase que se lê no :qianifesto do 
Sr. As.sis Brasil: "Reduzir ao minimo a gue-rra civil, com, seus hotr011es im-
mediatos e os seus rancores d'iltur:o.s, emquanto a elabo:raÇão revoluciona.tia 
se inlfiltra e se arraiga mais e mais nas cam.ãdas v.rõ~das da opl,nião." 

o SR. AllOLPHO BERGAMINI: ~ E' uma verdade tangível. 
ü' SR. EURICO V~E: - ESte é o .pr.ogramma novo a que me refiro, ê a 

a ttitude nova assumida · pela oppoSJçao, !)Uma_ paJavra, é o plano. Este pe· 
riodo esvá meio, occulto no manifesto do Sr. Assis Bra.sn. (Trocam-se 
apartes.) 

. o SR. ADOLPHO BERG~MINI: - Uns dizem que 
vale, outros o j·uJ.gam perigoso e ·até impedem a 
como brigam e.nti'B si os membros ·da maioria! 

o man,ifestb é inocuo, nada 
sua publicação. , E' curioso 

O SR. E;umco VAI!LE: - Mas estão muito illudidos. A maiór!a, imbuída 
de . uma clara noj;ão da sua respons_abi!idade e firmada sobre a sollda base 
do deve.r, aiqui es·ta rá a po:stos, desa;ssomb.ra.da e sem receio, convenc.ida de 
estar prestando um .grande serviço á iPatrla:-"é desempenhando uma attitude 
!historica, promp.ta para revidar . a , todas as ·hostilldades e ·responder :i; todos 
os ataques, '!lsmagar as i111juri'.a;s e cal11.wmias, e abafair··· as baldões, para 
prestigiar cada vez mais a .nobre individualidade do Sr. Arthur Bernardes, 
que, 1neste momento, não . é apertas um personagem transi.forlo, mas um per-
sonagem ·eterno d a Republica (apo i ados), não sómeitte porqu e se ache ·in-
v estido da .sua presidencia, mas porque é nesta hora, em que pôde perlclitll:l' 
o de.stino -da nação brasileira, com o soss_obro da orde,m, o 1homem qué Teune, 
enfeixa e symibolisa as virtudes de rque o Brasil preci.sa para viver, progre• 
dir •e delfender o s.eu futuro . (Apoiadlos.) 
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As razõ.es invocadas pela mi-noria são, se m'o permittem assim dizer, 
razõ'es de desvrdem. 

Que é que adduzem os tnlmig.o~ do Governo, neste n1Jvo grito de mobl-
J.izaçií.0 ? AUegaa:n, - é in.crivel! · - razões à!e ordem e de legalida de; po.rque, 
dizem elles, o Governo é que está fóra da ordem e fó.ra · da ·lei. Mas, em-
quanto neste têor se manife&taim, sào elles qs que ins.tdg·am os assaltos 
aos quarteis, são eUes os 'que applaudem os militares· desviados• de seus de-
veres, os 1que •açulam o,g motins, os· que <le solidari.sam com .os C-hef.es. rebeldes, 
os que soltaim im>peniten.tes bradós, -0ontra a paz e a tran.qui.Jlidade, tào ne-
cessarias para a consecução do lemma da nossa bandeirfi - Ordem e Pro-
gresso - que não ·ha de ser, apenas, uma idealogia dos que mal sonhara m 
ou demais son'ha ra m, mas uma realldade para os· que quizeram e querem 
ver o Brasil forte e respeitado. (Muito bem.) 

O ~n. WEJNCESLAU EscoBAR: - Infelizmente, isso nãq será conseguido 
pelo Sr. Arthur -Bernardes. (Trocam-se apartes.) 

O SR. A!l.EVEDo LIMA: .......: Porque a Naçifo não quer ·a paz dos escravos 
nem a tranquilli.dade dos. cég.os. 

O SR. A.NTONW CARLOS: - Tem sido co·nsegui-do. até agora. (Apoiado.) 
O SR. EURICO VALLE: - · Pols· que estão possuídos de · uma paixão pro-

! undament e perturba dora, não sentem o i!Iogtsmo entre as suas acções e as 
suas palavras , nã.o vêm ess·a disparidad·e de a ttitudes, victimas que sãv da 
peor cegueira. 

Não, s~·. :Presidente, não são comlbatentes pela ordem. Sã o os mentores 
dos ·campeador es da deso'rdem! (111'uito bem . ) 

.Que é que quenlam os inimtgos do Govenío que este fizesse, ante os 
a·$saltqs de que 't em sido alvo? Que se quedasse lndif!erente , e apathico, 
d€ante dos impetos da mashorca, que, de quanqo em quando, ainda aposte-
:lna e vem a d'.uro, a•qui e aili - não porque o organismo naclonal esteja 
gangrenado, mas porque ê elle mesmo que forceja por expelllr de si o· 
"virus" que lhe .inocularam ? 

A perturbação delles ·vae a.o ponto de en.tremostrarem isto, que, seria 
uma i,ngenuldadc, se não !ossé perversidade ~ lmpat'rlotlsmo. 

P01ique o Poder ·Execuüvo [Jrorogou o estado de sitio, decretado pelo 
Congresso, pois assim o exigir~:m: as cii·cumstancfas, por oito mezes ... 

O . Sn. AZEVElllO LIMA: - Por dez seguidos. !Sommàndo tirdo, temos 24 
~iezes de sitio . 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - . E' mals simples !fallar do tempo em que 
não (houve sitio, porque ê menor '. .. 

O SR. AN'l'ONIO CARLOS: - ·E terá de ser prorogado, .emquanto os arautoii 
da, revolta qu!zerem preconizai-a na. Camara. 

O !SR. 'E.uruco VALLE: - . .. por oito mezes, por tantos quantos o enten· 
deu, devia lançar mão dessa. medida excepcion.a.l, para jugular a anarchia, 
a grita sóbe de ponto, !obrigando-se nesse tacto mais um motivo para o r~
crudescimento da campanha. 

Porque o S.r. Arthur (Bernardes, .na su'a ultima mensagem, que é um 
documento de a lto valor m.oral, social e po!Ltico, que .só não pôde ser a,pre-
'ciado pelos que têm a. retina habituada ao rubro das paginas revoluciona-
rias, .expõe ao pajz a .grave situação a que chegamos, •pleiteia reforço par.a 
a autoridade e confessa, ·com ,franqueza, que . •a; acçã:o . >repre·ssiva e preventiva. 
se deparam excessivas garan.tlas concedida$ pela lei, que ê obrigado a re.s.-
peitar, a bateria mais se avoluma, . como o blaterar e d eblatera r dessa o.ppo-
sição sem co.J1erenc.ia e sem ideai. ..,,,. 
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o SR. ANTONIO CAJU..os: - Ideal, tem. . . li 
0 •SR. EURICO. VAiiliE: - Sim, o ideal àa desor«iem, O id·eal• da anardhia 

ideal ·que não é ideal. 
O SR. ANTONIO CARLOS: - Perfeitamente. E·ra isto o que eu queria d'izer. 
O SR. Euruco VALLE: - 1Sr . presitlen.te, ó decreto do estado de s it io toi 

o motivo para a primeira Investida . · 
Não vim á tribuna para discutir o acto do Executivo, prorogaindo o es-

tado de s itio decretado pelo ·Congresso no recesso deste .. : . ., · 
O SR.· ADOLPHO lBEJRClAM:INr: - Não apoiado; nes·se ponto, V. E;x. está 

em equivoco. . . 
O SR. EuRico VALLl!l; - . . :v. , Ex. parece que não leu nem a mensagem, 

nem o -decreto . 
O S~. ADoLPHO BililRGAMINI: - Fiz a · leituJTa da mensagem, embora influa 

muito pouco no meu espírito a palavra official. · 
o ·SR . . EURICO V AULE: - V. Ex. o copd'essa. 
O SR. A.DoLPHO BE'RGAMINI: - :Pol'.'que a . mentira o.fficial · já está regu-

lamentada. 
O SR. EURlÇo VALLE: - Como dizia, o sitio •prorogado, Sr. Pr&siden:t~ 

por tempo· extensivo, quigã, a todo o período d.a sessão do Congresso . . 
~ 0 SR. AOOI:..PHO BEJàGAMINI; - Quigá? 

O ·sR. •EURIOO VALLE: ...,,._ Porque pôde ser · s11spenso. 
O 1S!i. BAPTI:!TA LuZÃwo; - V. 1Ex. a.cabou de ouvir do SemL(for-looder 

.desta Oa.sa que irá até o ultimo dia dés1te Governo. 
o SR . . ANTONIO CARLOS: - Ha uma condicional. 
O SR. BAPTISTA LuzAR:Do: - Há:; não ha duvida.; acceito essa oondi@onal. 
O SR. ANTONIO .>CARLOS:· - O ·estado de sitio . sô depende d â opposição e 

dos rebelâes. 
o l.3R. AnoLPHO BElRGAMINI: - E' a maior condemnagão do ·sr. Bern,ã:rd~s: 

confessar qu.e só pôde governar debaixo do estado de si~io· . 

O SR. EURICO VALLE: - Sr. Presidente, os textos da nossa Constituição 
respeitantes á materia não foram discutidos •pelos Constltufntes. 

· O SR. ANTONIO CATILOs: - V. Ex. é um grande constitucionali.sta:, pro-
fessor de direito. · ' · · · 

O SR. Eumoo ·VÀLLE: - Humilde professci·r de u'ma longi1'1-qua escola do 
extremo Norte. (Não apoiados. J Obrig_ado a V. Ex.; 1-Sto multo me hon·· .. 
e honra á Fac11ldade de Direito do Pará .. 

Os textos .da . nossa Constituição respeitantes á materia ·em !lebate, nâ<J 
foram discutidos 'pelos nossos Constituintes, dizia, po,rque nMurâJmente os 
julgaram insusceptiveis de profundas co:r.i.troversiru; : Não lhes fizerà m errl.e n· 
d~s outras que não de simples redacção. "E' o .que se vê nos ··A.'"IVl·i.aes .da Con· 
stituinte . 

Na pratica da Constituição, m6rmente nos casos positivos, em que mais 
dominan:i, as paixões do que as razões, é ·que ·:teem surgido -de.b,a,tes, .enchendo 
seis ou sete volumes de nóssos .Annaes. · 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Cada, qua.1 ·com a ' s·ua hermeneutica . .. · 
O SR. rEuruco VAI-LE:. - Não me occuparia, portanto, n em de leve, com 

j*lte assumpto, jã esgotado ·.pelos bril<hantes Deputados, -consummados· juris-
tas, que se insoreveram antes de mim; logo ap~s á ·leitura fei.ta, ·nesta -Casa, 
;pel.o no·bre · e honrado parlamentar, 1sr. Plini.o · casado, do 1pTotesto 4a op· 
poslgão; se não fosse para chamar, ' a attooção da 1C'amara 1para. a e:x;iste'ncia 
de ·parecerl:\s,, entre os nossos hermeneu'tas, francamente, categoricamente; 
ein apoio d-o· ;po~.to de v ista em que se collocou o GoveTno, e que não 'foram 
citados .nas d<i.scussões aqui travadas, parecendo, .assim, 'ficar de pé ·a ·insinua.· 
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ção (feita 'Pelo iS·r. Plinio Casado, de que entre os que se dão á obra construc-
tirva ,da nossa .ConstitÚição não ha uma só o:pinião favoravel , ao decreto 
acoimado de nu!Jo e violento. 

Em verdade, ·ha uma corrente extremada, que exige, · atié, a convoca-
ção extraordinaria do Congresso, J.ogo após á decretaçãó do estado de sitio, 
na ausenciia deste, arnda ·mesmo que n~ vá aléffi das suas f'évi~. 

Essa é a cOI'T·ente chefiada .pelo olassicci Bairbalho, que · neste trecho da 
sua obra, ·que vou lêr, assim · se expressa claramente: 

"1Para 'aJI>próvar ou . suspender -0 sitio, o Gongresso precisa de 
estai· reunido, e, portamto, , desde ·que o Poder Executivo o declara, ê 
indispensavel que immediatamente convoque o ICong,resso. E ou a 
co:JlJ.voéação é nesse <m,so obrigatoria, ou o Poder :Executivo fi.ca com 
o -O!ir,eito dé evitar a, ,suspensão ·que decretar, ·al:.é á. reuniã~ ardina.-
ria do Congresso. De não 'vir exipressa na Co11stituição esta obri-
·gação do Poder E;xeoU:tivo .não ' se pôde concluir que ella não exista. 
iA attrihuição dada ·TIO art. 4.S, n. 10, de convocan:- . ·extTaordinaria-
mente o Cong.i•esso, .t:;nvolv.e certamente a .hypothese extraordinaria 
do sitio e para· ter Jsso por certo., basta considerar que este só é 
·permiittido ao Governo com a condição de homolagação pelo Con-
gresso. Ora, pan:-a o Congresso poder susp.endel"o é indispensavel es-
tar funccionawl.o . Mas, como não se pôde reunir extraordinariamen-
te sem convocação, ' e, por outro lado, c,omo sem ,essa convocação 
friusta-se e annulla-·se a funcção fiscalizadora que a segunda par-
te do n. 21 incumbe ao Congresso, é conclusão irrecusavel que toda 
a vez que o ·Executivo decreta o sitio poT não estar pr'esente o Con-
gresso, é o.bri.gad.o a 'Convocai-o immediatamente". (iBarbalho, Com-
mentarios a ·Constitµição, 1" ediçãio, prug. 1123) . 

Ora, Sr. Presidente, como se estiá a ver, o argumento central, o argu-
mento maxi~o, do grande i~itei,prete <la no.ssa Magna Lei, 1é·. o da rubsurdeza. · 
ou inconveniencia do artigo que ,permitte ao Executivo decretar o estado · 
de sitio, sem a ihypothese, , sem a obrigação correlata de, immediat::j.mente_, 
convocar o Congresso. 

Mas, desta feição, o grande mestre do trabalho exegetko d.o nosso pacto 
fundamental in,cide ·em uma das regras interpretativas, firmadas por Black, e 
que constituem ·OS verdadeiros ca;nones. em que assenta a he1J:meneutica .. cons-
titucional. 

Quero referir-me á regra 1!>, de Black, que assim resa: 
Il is not permissible ~o <lisobey, or to contrue into nothi.ngness, 

a '!>rovison · of they K:onstit:ution merely 'beca;use 'it may 3!P<pear to ~ 

work injusUce, or to JeÍlid tó harsh oT obnoxious ieonsequences or 
invidious aPd unmeri.ted discriminations, and still le's's weight sliould 
beattaohed, to· the arg111ment from mere inconvenie'l'We", Constitut!o-
nal Law, third, pag. 79 . .. 

A maioria, iporém, dos nosso.s constitucionalistas, :não desa;bona o decreto 
il.e 22 de .A,.bril passàdo. ' 

Carlos Maximdliano, por exemplo, de cuja obra o Sr. Plinio Casado ape-
nas 'Citou um tr.echo de com.menta.Tio ao artigo 80, e que .separado· e desmem-
brado como !ficou no seu trabalho, ;parece confirmar a doutrina do protesto, é 
entretanto, de uma claTeza meridia,na, quamdo allude a ·casos iprece<len.tes. 

Lemol-o: · 
"'Os Marechaes Floiiano <Peixoto' e Hermes da Fonseca fixaram 

o tem<PO da sus.pensão das .garantias cons.titucionaes ide modo que esta 
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continuasse depois de a:bento o PaTlamento. E' isto legal 1·,, Pergunta 
o ex-!Mumisrto da Jusiça. 

Respo~de: "E' ·previsto pela Constituição que, no ai:t. 3·4, IÍ. 21, 
·dá competencia ao Congresso pa.ra sw;,pender o sitito que houver sido 
decl-arado 'pelo Executivo; e não se s uspende o que il'\ão existe. Ta'll-
to na F 0rança, ·como na Argentina .e no Brasil, reunido, o· Parlamento 
exami<na a 1procedencia do decr~to do Pl'esidente, por este solernne-
mente jus·tificado. E·m segui.da, app1~ova o acto, ou reprova e revogai''. 
E mafa ad.iante, ainda a ·proposi.to proseguE): ·"Não dependendo o es-
tado de sitio, no Bra·siJ, de •ratificação immediata, do Parlamento, como 
na França, só é sus·:penso quando a Camara e o Senad.o , se pronun-
dam co'ntra. a medi.da em viortud~ de um projecto- de approvação ou 
suspensão dos actós do E :lecutivo, inicia do em qu:U.quer dos ramos 
da legislatura". "Comm-entario_s á Co.nstituição, n. 301, pag. 385, 
:1a reddção ~'. 

E Aure'lino Leal, na .sua monumental obra pos.thuma que lhe ha de im-
mortalizar o nome, eh-cara esta questão como um caiso QJacifico, neste passo: 

"'Em uma palav.ra, diz elle, o verbo - stisPieooer - junto ao 
v.erbo approvOlr, :pi;é\v'ê simp.lesmeBte a hypothese >el o legislativo en-
aont1-cir o paiz em estaao .ae siitio decretado pelo Sr. Pres>i&ente. Theo-
ria e Pra tica da CensUtuição Federal, 1° volume, .pag . 69'6". 

O ·SR. AnoLP.H-o !BÉRGAMINI: - Mas V. Ex .. não '!)óde ter a opinião com-
pleta de Aure1ino Leal. 

O 1SR. 1Euruco VAL>LE: - Mas está néste trecho completa. 
O !SR. AD'OLPHo BERGA'MINI: - Não •pôde, e eu explico porque. :Essa aiu-

toridade não .pôde -vir em apoio das i>d.éas de V. Ex. por-que apenas sahiu 
puiblicado dessa obra um -só v-o.Jume, quando o estado de ·sitio deve ser es-
tudado no volume que trata do - airt . 80. 

o SR. \Eumco VA;LLE: - !Pe:rg1mto a os Srs. juristas da Cama·ra >dos Depu-
tados: Neste trecho que ve:nho de lêr não está inteiramente expresso o pare-
cer de Aurelino Leal? 

ALGUNS SRS. DEPUTADOS: - Sem d'uvi<la. 

O SR. AnoLPHo BElRGAMINI: - Não está porque os dous dispositivos co11s-
1Utucionaes ,do art . 34, n. :21, e do art . 48 são subordi-nados ao art . 80· da 
mesma . ConsUtuição . Elles se ·harmoni7-am . Ora, os commentarios a respei-
to do. art. 8-0 airn'la não fira m publicados . 

·o ISR . EURICO VALLE : - Mas eu não J;JOSSO fazer obra sinão 'COlll o vo-
lume '!)Ublicad.o. Es·te abrange os commentario,s sómente abé ao art. 40-. E, 
intevpretamdo o inciso 211 do a r.t . 34, AureJ.i.no Leal faz um estudo exh-0,us-
tivo sobre o estado de sitio . 

.o ISR. ADOLPHO BElRGAM[NI: - Logo, V. Ex. não :pôde invocar essa 
opinião como definiitva de Aurelino Leal, em m ater ia d~ decretação do es- · 
t :o1,do de sitio . 

O \SR Lurz GÚAAANÁ: - O trecho ci-tado é tão claro e positivo qU:e não 
;parece possa haver duvida ou restricção re1aitivamente a essa opinião. ' 

O SR. ANToNro CARLos: - Eu ,pediria ao nobre Deput-ado q_ue repetisse a 
leittira desse trecho da obra d e Aurelino Leal. 

O SR. EuRico V.ALLE: - Vou satisfazer cem a mel>hor bôa vontade o pedi· 
do feito pelo nobre leader ·desta Casa: 

"Em uma pa lavra: o vel'bo snspenrler junto ao vel'bo approvar 
a;irevê simplesmente a ·hypothese do Legislativo e1icont-r01r º ' paiz e1ru 

. estado ae sitio_ decretado pelo Presid!ente". 
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ALGUNS tSRS. Daln>UTM>OS; - Não pode se;r duvidas. 
o SR . .ADoL<PHo BERGAl)UNI: - Tambem at'ê agora era impossivel resol-

ver o problema da .navegação a~roo, pelo ma.is pesadq .i;iue o arr. Hoje, isso 
é uma realidade . 

Não póde ser · a.efinitiva a opinião de um a utor ·cuja ·obra a inda não 
está de todo ;publ4cada . 

o •SR. EURIOo VALLE : - Quasi todas as grandes obras de füreito são l]JU-
blicailas em varios. volumes, e estes wpparecem em tempos differentes. Po.r-
exemplo. :Duguit não c oncluiu a te·rceh:a edição do seu gramde Traité !Ze 
Droit Constit1itionel . 

'Mas não me consta que os autores se .contrafü.gam, 1tão rap1damente, de 
um volume para ·outro. O 1q·ue eu não posso fazer é dts·çutir com um vo-
lume que está no pvêlo. (Risos). 

Venci.dos n a questão ·da constitucionalidade do .sitio, gritam os opposicio-
nistas: '"Mas o s itio .está .chronico, está asphyxiante" . Ora, decretar o s1tio 
decrre de um direito e de um dever. O Poder :Executivo .não tem sómente 
o direito de estabelecei-o, ma !falta ~o Congresso, em .face da commoção !in-
testina e de imminente ·:perigo 1pa.ra a Patria. Mas tem tamibem o devér de 
decretai-o, tooas as ·vezes que o exigir a s-egura>nça da '.Republica, todas rus 
veres que a nossa v ida c onstitucional, que não 'póde subsisti.r sení ordem, es--
fiver ameaçada de profunda l()Q:rwulsão ou abolição. Ao- poder de· suspen-
der as garantias ·constitucio'!laes, com as restricções . fixadàs no . a1osso p acto 
fundamental, c orres·ponde, •correlaito, o dever de •defende r a Republica. (Mui-
to bem). 

Tanto o Congresso como o Executivo não Só <p-0dem, mas devem usar da 
medi<la excepcional para jugular a a narchia. QtHl se diria de um •gover:ne> 
que não soubesse ou mão pudlJsse defrontar-·se com os .seus irnimigos, Iança,n·-
do mão <la arma oque a propria l ei lhe ,aL§. para s·al.vaJ-·a da anarchia? 

Dir-se-hia um ·g-0verno lfü:aco, •pusilanime·, covarde, incapaz de c um;prir 
com seu .p!'edpuo, co.m seu maximo dllver; que é o de m anter a ordem QJU-

hlica, a lei das .Jeis, ou "o ·supremo .bem"; na phrase expressivà do .sr. A·r -
thur Bernardes. 

O .Sr. Preside.nte da Republica .tem sabido, com sobejas demonstrações, 
onde quer que irrompa a rebe"11ião, vencer aquelles •que, pertur.bad-0s pelas' 
:paix&s., procura ndo desmoralizai-o e derrubai-o, não <Veem que estã.o per-
ttlrbando e desmo~·alizando € a .propria Nação . S. Ex . tem sabido fazei-o,' 
com a lto espiri.to de estoLdsmo e coragem admi-ravel. E eis po1ique merece 
todo o nosso a1pplauso ! 

Tem ·podido fazel-o, com o apolo das forças armadas. E' digno da con-
sagração da Reyuhlica. (Muito bem). 

O ISR. i()EJSARio DE. :MELLo: - E da confian ça da Nação. 
O SR. EuRIOo VALLE: - Sr. Pr.esidente, o Congresso, pois, a mais alta 

expressão poliUca 'aa N ação, não 1póde deixar de concordar com a medida ex:~ 
cepcional <le que .Jançou miio -0 Executivo, a um tempo, no exerci.cio de um 
direi.to e desempenho de um dever. 

O motivo .para, a segunda investida está nas Idoéas da mensagem, que 
começa a ser Cl'iticada no tSenado e já está send.o discutida na Camara. 

O 6R. WENOESLAU 'ESOoBAR: - V. Ex. vae ·fazer . uma defesa ante·cipada. 
O tSR . Eumao VALLE: - V. 1Ex. mesmo já atacou ·a mensagem. 
o 'SR. WElNOElSLAU ESCOBAR: ~ Ataq·itei SÓ quanto â. suggestão da pena 

de morte. 
1() 6R. :EURICO V ALLEl: - lA leitura da mensage m deve ter docepcionado os 

opposici001ista.s. 
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o SR. AnoW>Ho BE!RGA.:Ml'NI: - .A todos '915 --brasileiros . . 
o SR. tEuruco VAl<Llll: i-:- Quando sUip,purrham elles que o 1Sr. Pre;sidente 

da RepUJblica em faice 4a. sua. nova · :tn,vestidl!, e do estusiar dos iboateiroo, 
qual a qual màis lesto no eS.palfrar o derrotismo, e maiis mysteriooo no inooula.l' 
o terror, se intimidasse em arrostar com su.a ohra 1destrµidor,:J.;'eis que 18'. Ex. 
surge mais !firme e disposto a ;pun-il-os. Quando esperavan:n convencer G ;pai~ 

que ' o Ohefe da Nação é um despota, é iS ... Ex. quem. vem dizer que e póder. 
precjsa de mais !força constitUJcfoinal pa'ra !l"e<!pon.der a,os que o 'Combatem. 

Quem esitiá com a sinceridade? 
A 'logica é 1q.ue !!los vàe r~ponder. . 
.Estarã com os evangelistas da cantilha demoJ.idora, que se Jamuriàm <las 

vielenclas, quando são OIS !Pr
0

imeiros a ~pplaudil-a:s, ·11uando feitas. ·pe>r seuô 
aideii>tos; ou estará com o Sr. LPresidente' d~ RepU:bUc~ que, dispondo do 
p:ne.stfaio d;:i, Nação e dç apoio ~s forcas armai.das, vem oornfessar 1perante 
o .•PaaZ •que l)recisa de mais ;poder constitll'ciona} (para defe:nder a,.s institui· 
ções contJra as arremettidas •da anarchia? 

'Não ha hesit;;Lr na resposta. (41.poiados). 
O que .ni\í-0 se q,µei> admiitti<r ·é; que o Governe> resista. Mas resistirá em 

nome do interesse .nacional, que, mais do que a lingua, mais do que a ràça, 
mais do que o meio, mais /de. ·que o dinna, porique •é tudo isto vivi<fi•cado 1pela 
tradição e pelas idealidaiá.es, é a · verdai'leira ;força ·constructora da naiciona· 
Hdade. ' · · .. 

0 ·fü.reito i'le resistencfa coll).pete ao individuo, mas nas sociooapes QJOJ.i· 
ti<eamente origamizaidais, poli:ciaidas, está condiciO'Ilfüdo 'á ordem jurídica. · 

Concedo mesmo que, em momentos exce'!>Cionaes, o d<irei.to de resisten· 
eia seja a M-ma .com que o indiv:i(duo a.para os .golpes dos prepotentes. Mas 
a sua hyµeI'tropliia, traz como ·Consequencia fatal, o .desequili.brio, a insta· 
bilida:de da so,ciedade. 

IO . u~tra-linfilvid·ua.Hsmo ou ultra-liberalismo dos. sonhadores do secul~ 
XVUI', não passa de .utopia. A sociedade tambem tem· o 1<Hre ito de :resistir. 

-A so·ciedaide OI'ganizada, solidarizada taimbem tem o direito .dê resistir con· 
tra o individuo ou grupos de indivíduos 1que se exceidam em suas aimibiçõe5 · 
e egoismos. !Para defender a ordem e a .paz. As sociedades que se deixam 

- arrastar p~la.s ideologias, ado·ptando ·vactos in.adaptejdos e inad.aptaveis âB 
suas realidaides physicas e moraes, hão d_e ser fatalmente tnvad_idas rpela; in· 
disciplina. A estabiHdade está lllO equfübrio entre o indivi·ciuo ' e a Sj:>CiedàJde, 
entre o •füreito de defesa da sociedaide. lli"\stá nesse cemmum limite de que nos 
ifa~la Ho1tzendorf: 

O que, a meu parecer, o IS<r. :Presidente ida Re;publi:ca pleiteia, na mensa· 
gem, .é o reforço do direito de defesa inherente á Nação brasileh-a. -

Os noss·os constitu~11tes, a}Jostolos de Idéas novatl, priégadores de pr!n-
cipios, 'combatentes contra o throno, naturalmente, n<i- elaiboração da nossa 
Constituição, preoccupairam-se men05· com o direito de defesa .da cojlectivi· 
d:31de, do que com as garantias dadas aos indi·viduos. Tiverarrl' uma visão 
uriila. 

NaturaJ.rnente, para o lado. pelo qual •Pugnaram. l!n 11p.irado~ , por altall 
idealidades ethnioo-sociaes, expJtados }Jela.s suas idéas .... generoSa.s, d'oFam ex· 
cessivamente liber·aes. 

Deram-nos esta Co.nstitu'ção, que é uma grande obra, no ·seu coTujunto, 
nas suas linhas fundameJ$taes, nas suas bases, nas suais. aspi.raç'ões, na sua 
estaUca e na sua dynamica; ·mas que agora precisa de um_ trabal.fio de ti.jus· 
tamênto ás nossas contiN!l'enci:rus pJ::,ysicas e mDraes, á exaictidão · das -nossas 
singula;ridades, paira ser, em uma palavr'a, a nossa real Constituiç~· · , 
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OuÇamo.s estas paiav•as do Sr. Dr. .A,rthur Bernlj;rdes, pensadas e . exte-
riorizaidas - digamol-o ·com Justiça ,___ com uma sinceridade civi:ca a quo 
nã,o estamos muito habituados: 

-,:E·' assim .que a maijs urgente, ai mais imperiosa d'as nossa'S ne-
cessidades, 'Cuja satisfação é quaisi vitail e de cujo e:xcame não p.odem 
já descurar os rerprese;n,tantes da Naçii'.o, sem sacrificar os in,teresses 
1'undamentaes do paiz, consiste na <r·evisão de · alguma s de suas lei!!\ 
organkas,, a come.çar pela sua !Constituição, como coindição da pl"o• 
pl'ia vida i·nterna e iill:ternacional da RepUJblica é do. reglmen federa·· 
tivo. - ' - , 

·Elabor;a<'!as foTam q,uasi todas essas ,leis e.m uma p'hase de idea, . 
Usm~ ·Gntli.usiâs.tico e genero; por 11'0m€ns -que não tinham a .expe-

- ;riencia e o conihecimento pratico da nova fórma <le governo e que 
1haviam :p.regado o regi•m·e:O re•p'ubHcaino 1CO'mo um sy,stema de eX!ce.pcio-
11iaes liberdades, com o exaggero prop-rio do.s apostolo.s {le idéas novas. 
Era, ·pois, natural que essas <:iaus·as e .o desejo de •r·e(JJ]çar a s uperiori-
dade do regime:n l!'epub.!icano sobTe -o monarohi:co, a;!Hado ao de con• 
aolidar, .quanto am.tes, as novas instituiçõês, concorressem .para a vo~ 
tação de leis ex,cessivamente adeantadas, pouco adeq·uadas ao nosrn 

· paiz, á :nossa raça, á nossa indole, á nossa cu!tu'.ra social e po.Jitic l\ • 
. [F'o•l e!ct'ectivamente o ique, na praUca, se verificou: a !nova org,4.-

inlzação diesairmo·U o Governo para defender .convenientemente a or-
dem, -que é o supren:o bem, para fazer respeita,da a lei e obedecida 
a autoridade, 1comrpe1Undo-o ·a empregar, como tem acontecido em Óikli 
do·s nove pe-riodos presidenciàes, ?- medida excepcio.nal do estado· de 
sitio"., 

Sr. .Pres idente, pela re1'orma d.a C!onstJ.tuição, de·vemos ser todos nós, que 
representamos uma paI'cella de resp-01nsrubilidade política. Tolda esta i.nquieta-
Qão, todos estes· ipruridos ag.gr,essivos a .ql!e estamos assistindo, tudo jso;;::i di-
mana da grave situação a que cheg.a,'m,os e '.de q•ueAalvez püsssanios sahir com 
a alteração da Constituição. 

O SR. ADOLPHO' BElRGAMINr: _:__ Reforrr.a da Constituição de'baixo. do el':!ta.tto 
de sitio!? 

O :SR. EURICO V;LLE: - Ainda niio estamos discuUn<lo a p!roposta aa 1'6• 
forma. 

Ó SR. ADO·LPI-Io BEJRGAMINI: - V. Ex. aaha possivei :refor.ma r-se a Consti-
tuição de um paiz debaixo do estado de sitio? 

' O SR. EuRiao VALLi;:: - O Congresso póde discutll-a. Os seus mellll!Jt'O>'!I 
continuam a ter gara ntidas as suas tmmunidades. A Imprensa, tem discutido '' 
discutirá a r€forma. 

o SR. ADoLPHO BERGAMINI: - V. ·Ex. diz ISSO· aos alt\mnos· na F'aculdadio> 
de Direito do Pará? 

O SR. EuRico VALLEl: - Por que •não? Quem vae fazer a ~eronna e o 
Congiresso. 

O SR. ANTO·NIO CARuos: - Apoiado. Como repreaentante da nação. 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - V. Ex. ensina aos seus alurr:nos q11a li 

posssivel reformar a Constituição debai:xio do estado de .sitio, em uma de-
mocrada? 

o SR. ANTONIO CARLOS: - E por que não? ' 
O 1SR. AnoLPHo· BERGAMINI:· - :A im·prensa não póde dlscuU.r, pois tt go-

verno não per.rr.ittíu que se publicassem as,. doutrinas constantes· .de um ma-
,nifesto do 1Sr. Assis Bra1:1il. 

O Sr. Hamilton 'Barata teve to<!a a ed1ç!to de seu jornal Çtpprehendlda 
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O SR. FIElNRIQUE Dorosw:oR.T!I: - Si a- imprensa "'.não pôde discu.tiir a retCir• 
ma 'do ensino-! (Trocam-se apartes). · . 

10 SR. Euruco VA:LLE: ' - A' adminl13tração é .qua;si impossivel administrai. 
Conce-derr..os demasi-adas gaJI'antias a .os indiViduos, e não lhe ensinamos o 

seu uso, a sua significação, o seu a;1cance moral e poUtlco. Dest'arte, _â. !alta 
dessa edJU!cação -moral, de que nos ifaHa, com· superioridade o S<r. Artlnir Ber· 
nrurdes, essas garamtias; mal ma;nejadas e compr~hehdiid!as, são hode ve.rdjL<lel· 
ras armas c-ontra o reglmen. -

Ra um esplrito de desordem a campear (pO•r al!.i afôra, entr~ o;;; Irre;q_µ!l'lt\Jti 
e ambiCiosos . .(Mwito bB"m). 

o SR. BAPTI&TA LUZARDO: - Generalizado • 
. o SR. Eumco VALLl!l: - Busquemos a sua razão -de ser. E' ·o Gcl'Vernó quê 

desgo-veirna, que não tra;balha, que malbarata as finanças publlcas, desequllf· 
ll:lra -o orçamen<to, .se de,srnanda em incompostuias ·;na vida pu1bHca.? Nãio. O 
Governó go-w -rna .•. 

O SR. ADoLPHo BERG.':MINI: - Go·verna demais, com vi'olencias. 
O :SR. -Euruco VALLE: - O Govemo tra;ba1ha, está vigilante contra as ae11-· 

\honestidades, é parcfunonioso com os di.nheiros pubUcos, não -constrange, mas se 
defende, é irreprehensi•vel .na conducta 1publica e privada. 

A razão de ser de·sse pruri'do estâ. no mesmo remoto e ignomh1l9so mót!V<I 
que creo.u a:s torpezas da ibampanha presidencial. (Aploiaàos). 

Dahi por <leante !foi a lebre das co·ntaminações maJ.s~ns. 
Pregam a revoJução, para fazer a reforma da COlllstituição. Mas , I:Jêus nao · 

pern:itt1ra .que e1la vlnguo. 
O SR. ArooL):'Ho B\EJRGAMINI: - Deus deixou de ser brasiieko, depoltl . qt111 

o Sr. Arthur lBe,rnardes o tomou por testemuruha e o deixo.u mal. 
O 'SR. Euruco VALLEJ: - O Braisil não quer ser go,vernado· pe1as men<1>· 

Uda.des a Is-idoro, nem a João Francisco, po~ ·essas mentalidi:Íides qµe 1>0 B\I 
· sentem bem .combatendo o caudllhismo, ,para fazer surgir o .caudHhisnio, atte~t~ 
nesse c-i•rculo vicioso em que dão expansão . áis suas desvairadas ambições. 

A nação brasileira cri.ão q.uer a, revolução, para fazer a reforma consti· 
·tucional. Queremos a reforma constitucionà/l, dentro das propQ'ias nor.rr:.as tta· 
çadas pelo tnosso .p~to ct'.uni!runental, respe-1tano.-o-se ., mantendo-se p'H ;;;::;.-~ 
prin>ci-pios. (ApoiaàoQs. " 

O SR. 'BA!'TISTA Luz.ARDO: - Não uma refo•rma feita · durante o estaJM t.~ 
sitio. 

O 1SR. ADoLPBo •BERGAMINI: '--Feita ·em segir-edo parlamen'l:a!-. 
·O SR. ANTON<o CARLOS: - Em segred-o como, si a reforma vae ser feita 

pe1a .camara ê pelo !'lenado-? 
, O ·SR. ADoLPHo ÉERG'AMINI: - Como não em segredo, SE? .n1to se publica cou-

sa alguma? 
•0 •SR. Euaroo VALiiEl: - :S<r. Presidente, Ó trlumpho de un:a rev01uça.o, 

h~te momento, seria f·atalmente o nas-cimento de uma di-ota{!ura .... 
· O .SR. AzEVEDo LIMA: Seria a substituição de ·uma · di,,ctadura por outro 

melhOil'. 
. '" O .SR. Eumco VALiiEJ: - ... seria fatalmente o nascimento de 'Urn :reglmen 

de vi@lencias, e, e ntão, sim, é que .seria de ver como esses rprégadores oe hoje 
voltariam, con:· mals alta ento.naçã,o, ·a J,amurlar-se de p repotenc!as. M:a:i, 
seria m~lto tarde .paira arrependimentos, rpa:ra queixas. ;Muito tarde .serl'lJ. <parti 
pensarem nestas p ·rofundas .palavras com que o grande I'hering !f.eZ a verda• 
rleira amalyse do -que é a revolução: ' 

"ILes époques de bouleversement, de révolutio1n, de amarch!e, $ont 
des !heures d'•êco!le ou l'hds·tolre •dcinne a ux ,peup,Jes une leçon. ~ur I':état 
et !e Droit. Algrs, en un an, en un mols parfois, le cltoyen e11 
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a1piprend sur ~eur impol'taJ:Ílae, plus· long que ne lui en a re'Viê1é toute 
son existen6e antêrieure. L'État et la Lo·i qu'il 1njuriait naguêre, ao, 
jour de détresse,. il 1es invoque; et 1cet hom.me qui riait de nou.s 
qmmd naus le 1ériUquions; dan!l ·l;:t loi, rc'est toi-même que tu protêges 
et sauveg8:rdes, <lJêd'ends-la, car eHe est ua C<'mdition de .t9n être --
ce même homid..e; tout-á-•cou,p, nous cmnprend". 

(Iher.ing, L .'J!Jvoultiotn dlu Droit, trad. Meutem·aJre, n. 2·25, pa- · 
glna 371). · ' 

O Bra:sil jã. passou essas horas de escola em que aprendeu i. significação 
ôa Je1 e o prestigio ' da ocdem . · 

Sr. Presidente, ü Brasll não quer a revo~uçã.o. 
A nação · brasi1elra, os homens ·que trabalham e produ~m, os ·cidadãos 

qu~ semeiam os Jl.o::,so scampos e manejam as nü•ssas· fabricas, as populações 
littoraneas e do interior, que cultuam as nossas tradições., mantêm o·s nossos 
idéaes, os 3·5 milhões que formam a nossa naicio.nalidaide, a nação ibraisHeira 
não quer a mashorca. {Ap'oiaàos Muito bem). 

O Braisil prestigia e a:poia o Scr-. Presidente da Republica porque estâ. 
ct!\:.venddo, de no.rte a sul, como unidade imli'v1sive1, de qu.e elle o · personl'-
!ka e?h toc!a a grandeza do seu passaido, do seu . rp·resente <e de seu futuro. 
(Apoiados . Jl!lu!to bmn; mtllli.to bem. O or:ar'lor é viWq;m,etnte c:wmzir-V,m,€intaào) . 

S·ES.SÃO DE 18 .DE MATO 

O Sr. Aze".edo Lima (p;ara expU!ooçãa pessoal): - 1Sr- , Presidente, n() 
sabbado ulürr..o, o Sr. lru-iz da 2" Vara líleQ.eral, tomando c-onhecimento de um 
recurso impetra:do pelo .Sr. Edmundo lBittencour,t, digno pro.prietario e res-
ponsavel do .grande matutino ique o Governo ha nove mezes mandou fecfuar 
-,- o Correio aa Manhã~ delibeT.ou conceder mandado de manutenção de posse 
ao referido jor.nal, commi.naindo as multas em que incm·rerã. a autoridade pu-
bli.ca que cerceara a livre pUJblicidade do mesmo. 

Ao pedido de cr-econsid·eração do mandado, segundo acabo de ser infor-
mado, respo,ndeu hoje com inde.ferfrr.€/nto longamente justificado o mesmo 
juiz, o· independente, h.onrado e illustre Sr. Dr. Ootavio Kelly. (Muito bem). 

O .SR. HlmNRIQUE cDonswoR'.!1H: - .APO·iado. Um dos maiores· nomes da nossa 
magistratura. 

O SR. AZElV'EIDo LIMA: - Q·uer isto dizer, po'l'tanto., que dentro de ·:poucos 
dias, si o Governo .não houver po~ mal lançar mji,o de :novns e ·desconhecidos· 
processos de perseguição contra esse bri!I'.ante j.o•rna;l, deverã. sahir â. luz ·o 
Correio da Mianhã; abrir-se-ão as suas '.Portas militarmente guardadas ha 
cer.ca de nocVe mezes; voitarão ao seu Iabor os· proietarios que app.Jicavam acti-
Vidade na con.fecção da :folha; cessarão os prejuizos aos altos i•nteresses mo-
raes e materiaes de·sse .grande orgão· •da nossa im.prensa. 

o .SR . ALBElRICO DE MORAES; - A decisãn do Dr. Octavio Kelly n:ostra 
que o estado de sitio não limita nem .suspende o direito de pro.priedaide. 

O SR. AlloLPHo BERGAMINI: - Nem', tampouco, a :pu'bltcação dos1 d..iscursos 
dos Deputados e Senad9re·S. 

O SR. HElNRIQUlil 1DonswoRTH: ,___ Que, aliâ.s, pela primeira vez deixaram de 
ser publicados. 

O 'SR. A·zElVEIDo LrM'.A: - Vae sér assi:m repacr-aJda, ainda que tardiamente, 
a grave e violenta inj.ustiça ,pratiocada pelos· podea:•es publicns contra a pro-
priedade do Sr. Edmundo Bittencourt. 
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·o SR. HENRIQUEJ DoOOWO·RTH: - ffil ·que1 :p direito de censura não justm· 
cav~. 

O .SR. AzEVEIDo LIMA: - · 'Reca:pitu1lemos·, a,g-0Ta, esclarecendo-se mel1'lor, 
os fa,ctos que precederrun. e seguiram o fechame<nto .do jornal. ,. 

Fol no dia 31 de Agosto do anno firndo, que -0 delegado Oha:-istovão Car.· 
doso focéhou o Correio -da Manhã, <1eclaraindo que o fazia . :po•r instrücções do 
Ministro da Justiça ' de então, o Sr. João Luiz Alves. 

Perguntando-se-lhe, ..na redacção ão Corrreio, o.rnde se achava .-esse dele-
gado, quaes 9s mortivos que levavam o GÇJverno a to11r:ar essa extrema lreso-
Jução·, resrpondeu a mesma autoridade, sum·marirunente: "Medida de o•rdem 
pu:bHca". ' 

O Correio, desde ·5 de Ju1ho, estava sujeito 6. icensura. O censor com· 
parecia á redacção diairirunente, e tudo· quamto devia ser entregue á puliíl· 
dC.·ade passava sob seus olhos ·persp·icazes : · 

O SR. HlqNRIQUE\ Domiwo·RTH: - A .censura dispensava o fechamento do 
jornal. 

. ó SR. AzElVEDo· LrMA: - Foram vresos nos ll}rimeiros· dias do si.fio o 
.Dr . . Edmundo. Bittencour.t, próprietario do jornal, o S.r. Paulo Bittencourt, ili· 
i'·e·cto!t' do mesmo, o Dr. Mario Rodrigues, directo!t'..,su'bs.titututo., o ST. Y.icente 
Alfredo Duairte .Felix, .gerentEl, o. Sr. lH:e.ifoir Mello, seereta:r.io da redacção, o 
.Sr. Fe<lirppe de Limá, agente de :pu:bUcidSJde . .A<chava"se na direcção interina o 
iDr. Pinheko <1a Cunha, quando foi i<IJ.timado.-pelo mesmo delegado Christovam 
Cardo·so - e este é um episodio interessa;ntissim-0., qi<e muirto. deshonFa a 
autoridade pubI!ta - a inserir, como primeiro topico do jo•rnal, uma no.ta alta-
men~e elogiosa ao .Sr. Arl!?.ur Bernardes, em q·ue o Correio• como q'lie se retra· 
ctairla de antigas attitudes, mos-traind-0-·se co:nvencido. ,do seu erro anterior 
quanto ao ~uizo que fizera acer.ca do actual ·Presidente da Republica e en-
toam.do-.l'he a mais escandalosa de todas as palinod:ias· . 

.Note' V. Ex. ibem, Sr. Presidente, o nu:rr.ero elevado dos !'esponsaveis pela 
redacção do matuti'no _que a poli.eia foi successivamente detendo, até chegar a esse extremo de 'Vio!eii.cia, qual O de e·Xigir, 'da parte da oredacção do @OTT't.BÍO 
da Manhã, qlle perfiJihasse, como. de sua propria lavra, rum .artigo. já redig.ido, 
dactylographado., .que se lhe exhibia, co1nvidando ·o. traaicional orgão das li· 
iberdades '.J)UbUcas do Brasil a dar um attestado de IIlotoria e abs·oluta l!'etva· 
ctação. 
. O estylo da ,nota, que d'oi mostrada ao alludido: Dr. Pi.n'heko da e.unha, 
pelo DelegaC.o iChristovam Cardoso, ei·a exactamente o das varias usuaes do 
J~rnal do Com;meroio. O Dr. Pinheiro da Cun!ha, aHiv!l-mente, se recusou a 
acquiescer ao ·convite da autoridade .poUcial. O delegado., á vista da 1resisten· 

·da, de'U-l<he voz de p·risão e a to.do o pesso•al que estava presente, manda:nd~ 
impedir a sahida do jot:nail. Retirou-se ,para, pouco depois, vol'tair, afim de 
reiaxar a orde:rr.· impensada. · 

O .Sr. Oswaldo Costa, reda,.ctor do jornal, commentava nesse momento 
os i•ncidentes de qu.e se .havia cercado .o caso, · ·qµando um agente policial o 
denunciou ao Delegado, o que bastou :para que este o marntass·e, sem mais 
explicá.;:õe:;;, para a Casa de Detenção. . ' 

Declarando, ter:minam.temente, que não pulJilicaN?- a ·nota refe·rida, foi il 
Dr. Pinh,éiro da Cunha igualmente .P·r~so e !t'emettido : para a Casa l°'de Gor· 
recção. 

Assumi-0, então, inteirinarrlente, a dlreeção do Correio if;a, Manhã, o Dr. 
Paulo ,Filb.o. Uima noüe, appareceu lllO edid'tcio do jorrnal o Tenente Co.ronel 
Carlos ·'Reis, 4° Delegado AuxHiar, e, acompanhado '"de uma turma de .agentes 
deu· uma rigorosa bus.ca, revistou gaveta,s, armarios, todos os escaninhos da 
casa, po•rque lhe C'O·nstavam ·que havia na re'dacção e nas officinas do 001'reio 
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da Manhã met:·ralhaidoras, bombas de dynamite e outros ·e:icp1osi""\Cos pel:'>i'go-
sos. Até as ibo'binrui. de paipeLtOiram de.vassadas. O 1Sr. Carlos [Reis mandou 
.Javrar um termei, que foi asstgnado pe~·o Dr. Paulo Filho, na qualidade de 
di:rector interino do· Correi~ àa M .a.nhã, e outras pesso·as. 

Esse dO.ewnento a i'1lda deve estar alt'cihivaido :na e<hefatrnr·a de Policia e 
delle se infor,e .que naida foi a;p.pr~hendido .que pudesse comprometter, afn'da 
que de leve', OS< trabalhadrnres do jo!t"naiJ'. 

No dia 1311! de .A;gosto, o Correio• àa Ma;n,hãi era !fechado ·e assim se con-
serva até 'hoje. Poil"que? ! Mais de d:uas centenas de empregados, operarias, 
linotypistas, é~pedidci·res t•rabaJ·haid{)!r-es de redacçã;o, .ce.J.Jaboradores, foram .pre-
judicados ·com ·essa ordem da Il'o!icia ; póde-se di·zer que ê segur'arr..ente de oi-
tocentos, attribuindo-se a cadá um d.o·s trabalbado!t"es do jofn!lil um numero 
de quatro 11.essoaies por familia, a somma dos q,ue se viram subitamente ·Pri-
vados dos reéursos com que c~ste·avam ' a sua subsistencia, em vk.tude do 
.acto prepotente da policia. 

O ·S~. HJEjNRIQUE .DooswoRTH: - Com.o prepotente !foi o fecbaimento da ~ 

Rua e do Trabalho. 

0 SR, AZEVEDO LIMA: - 0 caso interessa-nte, Sr. Presidente, é que o fe-
chamento desse jo·rnal n em ao menos . poude ser notldado pelas outras folhas 
diarias desta métropoJe. Pelo contrairio : os jornaes adversarios, os que 
fazem a defesa ininterrupta, e incondiciona l do Governo, varece que se re"" 
galaram com a medida qúe sustavã· a concurrencia- honesta, mas p erigo·sa, 
ào Correio eia Mam.hã, e chegaram mesmo a articuÍair, em defesa. das autorl-
dades publicas, algun.s topl,:ôs q ue · desrubonam de todo em todo a solidarie-
dade que deveria presidir as relaçõ'es entre os: orgãos de imprensa desta 
cidade . 

Na prisão, o 1Sr . Edmundo .. Bittencour.t repelliu,- ousou .. riipe-llir, a ltiva e 
~>atrioticamente, varias tentativas (!.e compra · de seu jornal. 

Trabalhadores, infellectuaes, operarios, Jeva do.s ·a o infortuni-0,. ·sem. u:rn 
unico protesto a não ser o de algumas. vozes generosas que se l'ev:;vntar"am 
na Camara e no Senado, •co;ntinuariam até a esta hora, ao desabrigo, si não 
fosse a genero·sidaide nofo·ria, recbnlhecida, ao. lll trntre proprletair1o do Oorireio 
da Manhã, que vem estipe'nd.iando, com saorifieio pessoal as rfamll!as dos 
operarios do Correio, ·que a policia enfregou á mise·ria e ao aibandono. 

Mas,- · Sr.' Presidente., compairemos a attitude v·erdadeiramente coin· 
de:mnavel de certos o•rgãos de pu'blicidade desta Capital · com a que foi ma-
nifestada em •condições ldentic•as, recentemente, na cidade de Santiago, pelos 
jornaes de lá, qua ndo a segunda junta militar govermativa da ·Republica 'do 
Chile ·resolveu, .aiflm de .. evitar a publicação de noticias .sediciosas, suspender 
o jomal El Diario IU'l./)Straào, de 'Santiaigo.. Esse jornal, orgão oonse.rva:dor· 
adversario ae-·cAJ.essandri, sustentava a candidatura de 'Errázuriz, que déra. 
causa 'á deposição, da prlmeira õunta militar chefiaida pelo general Altamlrano. 

No dia 23 de janeiro ufümo 1'oJ occupado manu militarí, ipor achar-se 
situado, segundo aJffirmava.m, em uma posição estrategica. Essa o·ccupação 
durou apenas algumas 'horas, aúê que se co.mpíetas,se o qirco do palacio de 
La .Moneda, o ique trouxe como consequencia a renuncia do• general Alta-
mlrano. 

/Ó SR. HEJNRIQUEJ iDODSWü>RTH: - Alguns jor.naes desta capita] quizeram 
111otlciar o f echamento do Correio da Manhã; a policia impediu que o fi-
zessem. Nem 'todos seriam so.Jidarlos com ó aoto do Governo. 

O ·SR. AzE!VEDo LIMA: - Ouçam VV. · EEx. a no.ti dia , que a respeito pu-
bllca um jornal de 1Sant!ago: (l~) 
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"CLos oifi0iales de la guarn!'Clón 1han .'env1ai<1o una carta ai! d!rector 
de El Diario llust1-ado, manife13tándole que las medidas adoptaàaJs se 
extencl{ero1i riguro[j.Cf,fm,ente a toàos los edificios i:zue roàean la P.ia-
zuela de la Moneaa, 'li se mantuvteron en esa forma durante las pri-
tntJras ' horas que preceiUeron al cambijo , del Gobierno. No se ha pre-
tendido ni Po.r un momento suprimir ·la libert.aa de imprensei, ni la 
Úbertad de expres'!ón, porque su" resp~to forma parte ae la más nxm-

, 'l'aàa de, ri,uestr.as convtociones. Ter-rri,!nan pid,iéndole excusas por ia11 
medidas que las. a1:rcwnS.tancias los O·bltgaron a ejecutar.,; 

Veja v.~ Ex., Sr. l:-'ires1>den.te, como, ein ·um ·m'omento grave da vlda do 
· Ohile, as autoridades militares, fo·rçadas a ·occupar, pàra ·fins -estrategfooS; a 

redacção de um jornaf, se sentlràm na "01br!gaçâo de se descmpar pelo acto 
rtransltorio que estavam :p·raUcand.o. Apezar de todas. as e:x;plicaçõeS-; pe.rém, 
o jornaJ protestou, jornal adversaria .que era a.-polltlca de Alessand;ri, a qua'l 
Pl!llteava então pelos Interesses da "União Republicana". Esse· protesto foi 
acompanhado por todos os jornaes da .politlca dominante, inclusive, pela pro-
p.ria ·;.La Nacion, -0rgão offi.cial do· partido do .Sr. Alessandrl. 

•Els como tSe manifestava tal jQrnal de Santiago, no dia 24 {!.e janeIFo, 
isto ê, no dia -lmmediato ao <los acm;i.tec1mento·s: (Ul) 

"tPor nu-es.tra parté consl.Ueramos 1que esta expllcaclõn es àten-
füble desde el punt,0 ·de vista en que se la presenta. Pero, de todas 
isuerteJs, lo ocu:r·rido' cO'llJ>tituye, a nuestro juici-0, una sen:sdJbie restri-
ecion de Ia li!bertad de prensa, .que de n1ngt1n modo podriamos justi-
ficar n! sanC<Io,nar:" 

iNão applaude a orientação. do Jornal. 
"Mas, en .nuestro -sentir, n1 esta ni otra clrcuns.tanj::ia puede. 

excusarmos de eX!presar nuestr'a disconform!da{f con un !he:ChO 'todo 
:fortuito que se ·qulera, ,pero qµe slgn!if!ca; en .Ja pratica, una virtual 
transgreston de un principio a cuya inviolabilidad somos y debemos 
ser Incondlicionalmente a ·Cl.fotos." 

O "U::i,rlo Ill_ustrado", após essa '.occurrenc!a, contmuou a atacar desabrl-
d.amente as autoridades mil!tares da Junta Governativa. 

A 16 de .fevereiro ·reuniram"'ISe .todos os membros do Governo, sob a 
presidenckL do Sr. Bello ·Codes1to. Paira que? Para impôr a censura a e.sse 
jornal, a um de Valparalzo e a outFo de Concepción! iSlmples ~ensu-ra, não 
obstante OS terlnOS a.cldos e v!fu:lentos c01µ •que- os jornáes Ó- ata~avam. IflSO 
tev,e . am<pla publicidade em toda a imp,rensa d.a cidade e bem assim a mesma 
mesma pUJbUcou o.s protestos do: jornal, •do pessoal da imprensa, e~ geral. 
' .Aiqu1, o Correio da Manhã, foi fechado, s.em aviso prévio, em um dorrüngo, 
sem embargo da censura a que o mesmo jernll.l. se ·estava, · cahna e tra,nquiJla-
me:nte, . submetten':do, e a;té agora <;> Governo nãÓ se dig-nou dar uma e:rp'.Jica· 
ção !hcmesta d~ semelhante acto. de violenciai. 

O , S-a: ADoLPHO !BERoAMINr' - Peço licença para Iembrair a V. Ex. que 
a .A:ss 'Ociação ·Brásilei•ra de Imprensa não se ·co'nfomou com esse a:cto. 

O SR.. :AZEVEDO Lr11u: ~ iNo Chile, o jornal não se quiz sulbmetter â, cen-
sura, -pelo que se ifecihou espontaneam~nte. 

Todes os demais :Per'iod.ico:s de puibrricic'Laxie de 1Santia go, a Associação de 
Inilpl\ensa, o o;r-.gâQ mais representàtirvo da C'lasse, '3sqüecendo os resentimen-

- tos politicos e as diseordias pessoaes, unanimemente · rprestaram solidariedade 
ao "rque tinha sido viotima da /preipotencia do· Go·verno Provisorio, e apressn-
taram ã, folha as suas mahifesta.ções de sympafüia e co·rdialidade. 

F.ar·ei, Sr. Pres·idente, que seja inserto no' meu discurso · um .a,rtigq im· 
por.tantíssimo" pwblicado po,r El Mercurió, e no 1qúa:J ·'o Jornal critica de nía· 
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rieira ·serena, ·mas rig·0·rosa, em. editoriail e:m caracter em negrita, o acto de 
que a imprensa acaJbava de· s'éi' victima,. 

O proprietario desse jornal ,S:r. lPresircl.ente, onde se contem uma c·ritica 
ge·ve'I'a ií.s me.d·idas aJ!'bitraJ!'li·as do Poder (Provisorió do Chf.le, eva o 1Sr. Au~ 
gustin Edwards, que foi •Ministro em Londres, membro do Governo var~ 
vezes, nêg0ciador do accõrdo entre o Exercito e a Marinha tpQT oceaisião do 
moviment0' de. 2'3 de 1jjaneko, p.ara. o regresso do Presidente .Alessamdri: fol 
elle quem pr~diu a Assembltéa da :Cfga das Na6ões e a ultima confe.renc1a 
internacional Am·ericana e é actua:lm.ente o IJ:'ePresentante do Ohile na Com· 
missão de Plebis.cito de Tacrua' e .!U'ioa, presidida pelo· general Pershin.g, pe:s-
sôa como V. ESc. vê, de aJ.ta im!P·Uta,'tfüidade, nome de grande responsabilidade 
na politica da republica andina. 

Veja V. E ·x. como elle se ipronur.n.cia: (lê) 

"Clausura de E» Diwt~o. Illus,tr<tao ~ llill Gobierno ha tomado ayer . 
una medida que, 01Unque podia considerarse esperaxZa, por e.Z prú;btvco, 
c01Usará' wna penosa' impresión: ·J:ian sido clausuradas por ~a fuerza 
púlblica las af·idnas de mues.tro- colega El J)iario Ilustra.do. 

1En los ·comienzes dei movimienfo re·vÔlueionairio· dei mes <pasado, 
una medida ·aniÜoga imp·efüó por un dia la 1JUb!icacióin i:le ese füarlo. 
Pero sig'uieron explicaciones que, por lo ·meno'S en, la forma ea:t~na, 
quitabam a la clausura el carácter de un'a vtolencia co'ntra la liàer" 

. tad de prensa. 
Esta vez los hecfüoa son di'versos· y .no dejan lugar a interipreta-

,ciones., 1Se iquiso, según eXposfoión ihecha ·p1or fos linteressados, ;iirr1po-
ner censura a eso diarioi:, Sus direotores, co'l'iSequentes con lo que 
habian declarado en estas dias, pref'Ílrieron interrumpir la pwblica'cion 
antes de aparecer bajo ia presíón de una censrwra. 

No ha muoho.s dias la Jruwta ide ;Gob~erno y sus MJnis.tros 'l:lruma-
'l'On a lá Moneda a -Jos directo~·es· de todos los diarios {ie la capital . 
. Les exrmso en esa reunión el sefüir Presi.dente Bello Codesido el 
deseo del Gobierno de que los diarios fueran: rriâs .cautos· en su; in-
f.ormadiónes . y comentairios y se ·a'bsluvieran de acoger noticias o aJr-
;trculos .que ag·rav>ara.n la situaici6n en extrem0 difidl dei ipafs, f.o. 
mentando dJvtsio·nes en el iEJlj·é'l'cito y otras ÍO·rmas de alteración del 
orden . El sefior Be!lo tCod•esildo iha;cía eista observación en forma de 
súplica o ruego, y espera'bai que •no fuera neces~ri'o tomil;r otras 
medidia:s. 

Eis profundamel/'1,te sensible para el crédito àel ·Gobie~no mismo 
que se h<Vya lTegado ha.sta la clawsura de un dtCkrio. Uno de los he-
chos que servia en el e:ntranjero y (f;el/'1,l;tro del país como un desmenti-
do de las ac:uSaeionf!s ,de Úrani!a o ar<bitraríed.ad hechas contra este 
·Gobierno era la libertad absoluta,. cericana del libertinaje, com que los 
.opositores a la siticación actital prYdian comentar los :aotos de los go· 
bernantes y desarroZULr toda suerte de ataques, desde los más modes-
tos hasfo los de ewtrema violencia . 
. • . . No creemas que esta liberl<td .Mdiera al Gobierno tanto daíiWi 
que pueda cornupensar un aoto (f;e; auf!oril<JJad como el de ayer. Durante 
e! iGo•bierno dei se.fior !A!lessa'ndri y en .o.tr6s períodos· anteriores, el 
diario clausurado se ·hrubía distinguido por er apasionamiento de su 
lenguaje y la i~.placa)ble agresiv'i.dad de 'sus actitudes. La opinión 
!P'ública .se ·ha encargado 'siempre de coriregir esos excesos· dando a 
cada cosa su valor· y no prestando a tales. exaltaciones más crédit? 
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del que s-iempre tienen Jas· .que ,se p-roducen _ rpor obra de los fana-
tismos políticos. 

Entre tanto, ei mamtenilm~to de ta, liberàadJ de la prens:z, es una 
conquista àem.a,swão preciosa para que no protestem-os de lo crnurrido 
y lo lamentemos profwndJament·e. En este país se ha vividJo rior largo& 
anos, seguramente por ?nlis àe rn,ed4h sigla, en_ iin régimen àe lib'ertai 
t<in abso.luta,, g1ia,a~a,s a nue.s·t?'a adtu1al le1Ji àe f!m,,pYensa, que en. rea-
liàaà no ha exisrtido en ia, prática el dJelito. àe imriren.sm. Los ~rrPo~ 
ohilenos hwn teniào completa impuniàaà, sin más m .oàeraéf;orr que 1aJ 
opimión vúbnaa que condena o aprueba,. 

El aaonteaimiento de que dhmos auenta crea una nueva causei de 
tir:aryez, àe violencia, ele WMsón y &e ·envenenamviend;o d;e la atmJ,ósfer'a 
en momentos en que este pa,ís; amenazado àe gra,ves peligros soaiales, 
•más neae&'Ltaria un.a reaomposiaión y a,grupmCión de todas ' Za·s fÚena& 
que puçdan o quieron oontribuir a mamtene>r el oréf;en. 

· Por nuestra pa1:te, un deb~r àe soliàarieéf;a!,àe nos obUiga 17, forrmu?ar 
mina pro-testa en ain/paro 11.el prVnicipib s(J;{JraXlJo de la libertaà de la 
prensa." 

A 19 de Fev·ereiro o mesmo· orgão da im,p.rensa ·chilena, -cuja attit11de rpara 
com 'º gover:no . . era de_ abso,Iu'tai ~ noto1r:ia s0Hd0.1rfodaide, dava gua;r-ida, em SllialS 
columnas, a duas cartas de JH'ofesto· vehemente contrã o acto da· policia de 
Santiago;· ca:rtas das q.uaJes est·raio os .seguintes ·conceitos : · 

"Owa'OqUi'er'la que sea la diJferenaia entre m i8 opiniones '!/ las q'Ue 
susf!entta "El Diario nustráào" 'ITh8 proc'ttiae ta,l ifnàignwtióti el aten.o 
t;ado .contra la lvberàad àe la pr:en.1ra: ·aomeitiào ayer por el gobiern1', 
que me apreisuro a esaribirte agregan.do mi protesfu a la •nVUiV j1/,Sifu 
àe ustedes. 

Alejado. de toda actividad ;poUtica no :pued.o mirar, · sln embargo. 
indiferente ' 10 que .sucede en nuestro pars, 

.OOmo Ii'beral, creo que debemos lealdad a los princlpios que r-0r· 
mam nues.tro .programa, y con la misma energia qu e el l 0 de enero 
:protesté del atropello de' nuestra Constitución, cometido por el ex-
'Presidewte Alessandri, contra Ia violaci-6.n del .pacfo de honor de enero, 
co.ntra e! sruqueo de Ia "AIÜahza. Liberal " â.e Curtcó y de fa "Dis-
consión" de C'hfüián en. febr~ro, ·contra e1 eS<}arnio de, la li'berdad 
e lectora l en las elenciones de marzo, y e l empleo de ·la ofi.cialidad dei 
!Ejército e n el robo de Ias urnas •que co.nteníam Ia expressión de! 
sufragio popula r, delitos todos ins pir:ados, ordenados y cornsumados · 
por el proprio Alessanciri o 'por •sus secuaces, iquisiera protestar hoy 
de<- crimen cometido contra Ia übertad de' la prensa." . 

"-Ein ser empleaào Nsaal he queltaif.o aes:ante por orden de.l Go-
'biern(} . 

·Oaigo por iin orimen nuevo, orig'inal, no consignado hasta ahorOP 
'en la OonstifJución y las leyes, y que sófo podem.os· somerter los iper·lo-
distas, cuando el Gobierno no re

0

speta ni wna ni otras: EÍ cleltto de 
expreslar libremente el pensamiento ·por la prensa . 

'Este deiitô· debe ser muy grãvé. · 
!Fuer~ armada ha tomado posesion de .1:1na pro:p.rledaô: privada 

a Ia vista ·del Falacio de Gobieirno . " \EI Diario Ilustrado" ha sido' 
Ólausurado. . M•ás de do,seilien.tas fami.Jias .que, a juz·gar po'l'.·' sus me&10s. 
económicos, so;n mil veces mynos rreaccionarias y oligarca;:; gue _los 
:sefiores [Bello IOod·esido, JaraimiHo, Matte, et., purgan, ahora, la culpa 
de que cinco ·redacto.res no .havan encontrádo siempre taléntosos Y 
pfausi'bles -fodos los ac.tos det' Gobierno ." . 

J'â vae V. Ex., iSr. Presidente, tendo noção do movimento de 1ndi·gnação 
que sem·elhante acto produziu atê no -c\i.roulo dos ami-ifo's· do gover.no provi· 
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sorio chileno, que recebeu o Sr·. Arturo Alessand.ri de volta do exiifo; vae 
V. Ex .. tendo noção de que· à atmosphera, o am•bienrte ·da Republica do. ;E'a-
rlfico muito mais proprio·s eram ao desaibrocha;r da anci.a de liberdade do 
que aq·uelle em que no nosso meio vemos serem sacrificados os mais elevados 
Interesses da puliJlicidade e da liberdade dos debates: 

0 ISR. A.DOLHO BERGAMINI: - 1Muito bem. 
o .SR . AzEivmDo LrM.A: - ' os jornaes do Chile a esse tempo eontlnuavam 

a atacar livreme nte o governo .que se achava no· pode·r desde 213 de J'aneiro,_ 
11.gua.r.aarÍdo o regresso do rS:r. Alessandri. Os ·aidversarios reunia m-se em plena 
liberdade e davam puiblicade a .todos os seus· protestos. El. Mercwrio dé 1'8 de 
Fevereiro noticiava da segutnte mane·ira a reunião do. Partido Coíiserva<lor: 

"En la. sesiõn. celebrad~ ayer ·po:r la Junta Ejecutiva y elementos 
dirigentes, dei Partido Conservado!'., se aco·rdõ abrir un nwistro .tte 
firmas con el fin de dejar ckinstancia .aei sentiinviento.\ ae protesta que 
ha despertado• en el pwis rti clausura ã,e "E°/: Diario llu'strcW-0 ", ~La 
Unión", de T'aiparaiso, y "La Patria"-, de Oocepción . . 

Este libro tlene rpor .objeto. coJ'lcretar la reprohaclõn general, anto 
ra medida guver:nativa ···contra 1a Ji·be.rtad, de la prensa. · 

Las .per-sonas que desejen firmarlo pueden .pasar a la secretaria 
dei !Partido Conservado'r, Bandera 231 , donde está á disposiciõn dei 
p11'blico. " ' 

La Jun~a Ejecuitivà Conservadora acordá, al mwma tiemPo, prD-
curar por todôs los meWios los reCtUrsos que sean neoesarios para 
estabelecer ,duflnto Cfffl,tes un ·6rgano d:e pubMJaiJdwa que permi ta ea;- . 
presar libremente las opiniones amordazadas con, la cliausura de. los 
dtarios mencionados an.teriormente. 

LA SESlÕ.N PE LA ASAMBI,®A . DE PROiPAGANDÁ 

CÇ>NISiEJRVAJ)ORA 

Bajo Ia presldenci.a de don Emilio Tizvon1· y Ia sec.retarra· de don 
Ricardo Boizard, celebrõ .sesiõn ·anoche la Asamblea de !Propa,1:-anda 
Conservadora en el 01.ub Fernámdez Co!I10ha. 

En la hora de los incidentes, e1 sefíor Jor.,g:e Aya,lolt se refitrtó en . 
forma enérgiJda al at,entado contra la . liberdad de prensa cometid.o :PO~· 

el Gobierno aotu(})l en '/Ja clausura de "El Dia.rio llustr.ado" que no es 
stno una torpe medida qM está demonstnimd:o la inca4><widad de 'los 
que nos go<biernan." . 

Assim iam sendo noticiado•s ps movime ritos de cohesão centrá o· aicto elo 
g·averno e de sympathia e m défesa dos interesses dos jrnrnaes. adversarlol!i. 

Após uma entrevista com um:a delegação de jornalistas, o !Prestdente Co-
desldo recebeu uma ·Commissão ·do Diario lllustrado, •que foi pedir ao governe> 
informações sobre a causa i>recisa rque rp.otivára a censura,. O.s iSrs. Oodiesido, 
Ward e Dartnell declaira ram que .assim -haviam ·Procedi.do para evitar unlca 
e exclusivamente pU'blicações- de ·caracter sedicioso, <iue já havia sido objecto 
da um appello do Governo, cuja missão er.a a de manter a ' or·d.em atê o re-
gresso do :Pa·esidente A les-sana.ri.. 

Outros jor.i;iaies, como La Union, de Valparaiso, -tambem suspenso simul-
taneamente com El Mercurio, :Íá ·estavam sujeitos á censura porque haviam 
c-0mprehendido a intençao do Go<v.erno. · 

O Governo não fechara o órgão de publicidade; este é que não se su'b-
mettera •á censura; conforme-~confes.sou o Sr . . Gumuncio. O Diario lllus.trad.o 
vocjia sahir livremente, sem censura, desde que se compTomettesse a evitar 
~ublicações semelhantes ás que havia m forç;;i,do o estabelecimento dessa. 
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E as-sim se pronunc:iou o xeferido senhor: (Lê) 
_ "I.i_es ea;presó, tamvbien, qii,e, el .(101bierno no r eh.'lf!ia -d<z, fiJl!rtf!;Ui!xs· 

aión de la prensa, Pudiienào ésta censurar politicC11mente to'IJ,QS ·slLil 
actos, pero que no era posible aceptar 'la piiblicidad de articufos at~n· 
tatorios al orden de cosas es'tabelecVdo. 

El Gobierno' m .ás que naàie, les dijo _ el senor Bello Oo<'resiào, !a· 
menta la sit1uwión en que han podido queilar los emplea,aos y o·breroi 
~del diario y -s,w8 familias ante la clausurq,, de la imprensa, pero rdzones 
de orãen púMtca ha;n, obligado a adaptar la i;m,;piantación _de la Ce?k 
sura. 

Asi, como en situactones espedales y para evitar transtoUJ,O•S con 
la difusión de- noticias falsas o· tendenciosas, se estrublece la cenaura 
:telegráfica, sin que con esto se di.ga que se vulneran las bberdades 
1púlblicas, asi en ocasión y con iàénti!co-s fines se estableció ia c.enswra 
,de prensa a que "El Diario Tl'UiStrado!' ·resiSti'ó y prefirió clwusu-
r<11rse . " . ' Dias antes, a censura o.fficial -co.nsentira ·que, em El Mercurio, o -dire0tor 

do Diario Illustrwdo inserisse, em letras 1garrafàes, a seguinte declaração: (li!) 
" El piariÓ' Ilustrado deja de 1mblicarse porque, .en defensa de Ili 

ílibertad Cle p-rensa, nq aceptó la (.)ensura impuesta por el gobiernc>; 
y Ja tropa armada procedió a clàusurarlo, expulsando ai pe·rsana:I., -
;Rafael L. Gwrnuciq V., director de El Di'ario Ilust'l"adO. " 

Em seguida, o Diario J'l[(u,straà'o, já. informado das intenções do - Govemo, 
resolveu volta r a traz e entrou a circular. (E}steve fechado, port.anto, por inl· 
c1ativa .pr:opria, como se ve:rtfi-ca, pelo- que aicruba de ser expostô; unicamente 
por .-não querer sujeitar-se á censura que elle achava reprovave1 e veliven· 
diosa, desde 116 de Fevere iro até 4 de Março, isto é, 1·6 dias, apenàs,. -;:· 

' O porr:eio da Manhã, que , estava já, so:b a censura, ·q.ue a el!a se· havia 
docilm~te submettido, .que não_ a embaraçava por nenhum modo, qu;e- não 
pwbUcava noticia de caxacter 'sedicioso, ou siquer, ligetramente sedicfoso, o 
que absolutamente não 1podia fazer, attenta a constante vigilancia do censor 
poli-cial, o Oorreio da Manhã·, \Sr . P,rei;;idente, continu'ou, ,.- e continuaria si 
não fosse o recente mandato· do ho-rirado juiz da 2& Vara Federa;], ' ebntinuou 

·fechado :por ordem do Governo, oe-r.~a de- nove mezes, -por simples vontad~ 
pessoal do 1Sr. Presidente da Republi~a! . . · 

Centenas de familias a pas.sarem necessidade, ·penuria, mi.seria, em deses-
:.ieradora crise, para que o insaciavel appetite de> ' 1Sr. ·!PresMente da Repu· 
blica se exercesse contra a pro1priedade indefesa -do !Sr .. Edmuiído iBittencourt! 

Vejamos, Sr. iPresidente, o que dizia' .em editoi;-ial º' Diario Illustrado ao 
exp1icar a sua reap_parição. Depois de ~firmar · que "a imprensa ·l!vre, em· 
bora combata o g-o·v-erno, é 1sempre utp, ·cómt> lbussoilia qu·e tndica o riumo dai 

-opinião", accrescentou: • 
".A.hora hay wna censura genera~ par.a ' toda la prensei, que toaos 

ios diarios h<lln acep'cf:ado. !Por .ése>· nos hemos dedicado- a re'aparecer, 
aunque veamos nuestra t area coartaãa .por los representantes 1de Ili 
auto:r:idad militar. Nuestr_a tris~e._ ea;perien,pia nos está ·4ipjen(1,o q11e 
los gobiernos rmilitwres no son, propwfos parai q~ florezean ·las U-Oer.· 
taàes." · 

"iIDsto no•S traza -el -camino de nuestr:a vida futura. Hemos llé 
l)ro.pender viQ'orQsC11mente al reS'tabelecim~ento ·de fu vida civil, 119 
por media de conspiraciones nvi;!itares, nv de nu~vos cu.arte'fazos, que 
nos harian h;ajar, tal vez a cada golpe,1 en 11ÃlVle~ moral, a nuestros 
oobern<11J1,tes, sino por el l~ore ju_ego de los P•wrtidos;. Preferiri(Ill®s 
cooperar:_ en el regímen más a,liverso · a nueistras ideas, ai s-egufir tole· 
ioaooo gobiernos que solo se fwndJan en ia, fuerza,." 
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'.Arttente-se bem na ci-rcumsta,ncia de que1 na vespera, ap~as, hàvla ces-
sado a clausura do. joTnal e já no primeiro dia de sua publical)ão elle se ma-
nifestava, em relação ao Governo, nos· ite.rmos a ·cu~a Jeitura aicaibo de r·.to-
1'. ~der. 

Imaginem os nossos confrades si no Brasil viesse a lume, po.r ·aca.so, 
burlando a .censura, qualquer artigo cujas exipressões aorimon.iqsas se appr,o-
ximrussem das desse! ~ue destino estaria reservadd· ao censor que o deixa.s'!B 
~abir! \Pa.ra que 1onglnquas paragens não irla o jornalista que o ·redig i:isel 
O proprio jornal chHeno, entretanto., faz referencias á existe.ncia da censura 
~ ao representante da autoridade militar. 

Mas era um jo•rnail de> Chhle? 
A 20• de .J.l!Iia,rço, Alessandri chegava a ,sãntlago; recebido com indescrl-

ptivel enthusiasmo. · 1seu p.rimeire> cuidado era IPBd·ir a união de todos os chi.-
ien-0s e dirigir .um.a saudaçifo a todos os· jornaes, reiterando. solemn~mente 
"seus rpr·opositos de •COnsa,gira,r todais '1aiS' ene'!1g.ias. d·e su aJ1ma a il:a no·rmaHza-
ciõn de la maroha de! pais, y de su Oonstitución, seguro de encontrar la 
cobeson p.ratie>tica de todos ·fos oiiudadrunos., iSin la qua;l se frustarian l.a.S 
mas gBnerosas aspiraciones de bienestar y engra,decimiento de Chile . " _ 

Agora, 1Sr. Presidente, veljase ainda como o (P.rooidente do Chile tratava 
cs jornalistas peTteii.centes a um o.r.gão adversario, em seguida a u~ inc1-
dente 1po!icial verificado á po.rta .do eàificio O'nde se lhe promovia uma ma-
nifestação . · 

Lerei o •que diz JJ!l Merdwrio, ;no dia 21 de !Março, onde ha referencia a 
um Sr. Vital Gmnnan, ·que .parece ser no Chile -a1go- de semelhante aos 
llluriferarios do Go·verno daqui, que .querem sempre ser mais realistas do 
que o rei. 

Dizia o jornal de ISantia;go: 
"Antenoche, en .J.os momenfos· que . .S.. E. y co·mitiva se haHa)JaIÍ 

en el iffo·tel de Pue.nte de! Inca, Hegaron un repórter y un fotógrafo 
de La Unión de Valp·araiso, con e1 oibjecto de ·realizar su traba;jo· pe-
iiodistico. · 

iEJI sefio!I' Vital -G=mán ·Se ac erc6 a esus javell'&.<>· y [es o\l:Yliigõ a 
sal.ir del Hotel, ·o.rcien •que estos obededeTon, oceyerrdi<JI que S.e i Ta-
taba de una persona auto·rizàda poT el presidente. 

iMomientos después, e.J senos Alessandri ai imponerse de lo ocur-
. rido, bajó de :sus haibitaciones y !legó masta la ·P'Uesta de! hotel, or-
denando que esos ·periodistas fueram busca;dos en el acto e invita-
dos all esta-belecimiento. 

Conseguido esto, el Presidente mani!fe8tó a los jórvens. que el 
no ·habia dado . esa 'Orden y que les !Pedia quedarse en el hotel, ma-
llllfes.tándoles una vez mãs •que los perfodistas eram pa:ra él sus me-
jores amigos y que ninguna razón justificaiba aquelila determina-
ciôn de Guz;m•â.n" . 

'Eis, 1Sr. Preside nte, o faicito, simrp.Jes e singelo, em virtude do qual o 
Presidente Alessandri, viotima da ciritica acei'ha do. jo;nruaiJ., acolhia, com sym-
patbia o jornalista 1que o f.JageNava. Se [ôra aqui, 10e.rtarnente, não só se:-
r!a ·vedaicm a entrada no hotel ao jorna lista •adversario á política of.ficial, 
mas ainda os valente·s poHci:úis, açodados é alvoraiçados, na all'cia de re-
vfJlarem ao .poder publico a immensa e triste emulação em que ho:je se 
apostam, r.eme.tteriam :para os cal'abouqos da Casa de Correcção, pan-a os 
presídios cornmuns, o jornalista que se atreves~e defrontar com o represen-
tante do governo,. com a mais a1ta auto·rM!ru'Ie que, após um exrlio vo1unta-
·r!o e curto, voltava aos ibraços do pov:o ·chileno, a;ccilamado pelas multidões, 
considerado o unico homem .ca,paz de !I'.estabelecer a oit'dem pubUca no Ohi-
le, proclamado · o estadista ·sem .par, . o repwbli'co singular, á altltra de pa-
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cificar, definitivamente, a il'amma dhtlena. O Sr. Alessainc.'Lri é o mesmo ctue, 
correspondendo <lestarte, ás aspira()ões pO'pulares, na noite ue· 4 de Se-
tembro, ao ser informa<lo acerca das ·causas xla attitude da ol'lficlaU.dade re-
unida no 1Club -Militar, aipós o ' lncidente no Senaido, e~primiu q!lle nãe era 
seu go,verno· ·O respocrl&avel ,pela füffi'cil situação que a nação rutraves.sava e 
que os seus bons propositos fam esbarrar-se, invil.riav€lmente, na infüf.fererrçai 
do iParlamento: (D~i!dia) ; · ' 

"VV. sabem• que o ·S'enado amterior não me deixou governar, 
op.pondo-se, 1po,r mã vo1n;~?-de,, a minha pessoa, a quanto .proijecto ~iz . 

chegar ã sua mesa; sabem que ft'1z tbdo· o :p9ssivel 1pama obter Illll! 
ul!timas eleições a sympa;thia ao -meu governo, mas o qile talvez 
1gnorem é .que são, precisarme<nte {l,.queiles que me devtllÇl!tn; ap.ü!ar o\! 
que me impeMam de go.vernar, assedi'andlo-me cbm eângenciq,s' die ca 
racter pessoaJ". 

N& ChHe, o Presidente dia 
1

Republlca .é representamte legitimo da so-
t>era1nia 'POJPUlair, um homem1 1d•e ;EJ,stado, um che1'.e que se orgulhavv, de 
(llzer: 

"'Sai1ido del pueblo, interpretando el a:lma dei pu\l'blo,,. 1he s·entido 
y pa1pado sus doioores y mis·erias y m€ he da;dq pa, entero a :r:eme· 

1iliarles y sa!car a la dase descalida de la a;ba'ndonada situacion en 
que <l'uê m~nteni{f.11. por ·.tantos af\os; · llegando a la mâ;~, a1ta sltuacion 
a 4ue .puede asp,jrar U'll ciudadano,· ya no terigo 'nada ·que pedirles 
pa'ra mi, s·oy un hombTe desinteressaido y pongo en •vuestras. manos 
mi sang.re y mi vtda, si ,con eÚes ;puedo - contribuir al ]lien tpub~ico". 

\A'qui, o Presidente da Republica, imposto á Nação JP.elos grupos poli-
~icos, fruto dos conchavos ,parUdwrios, e;x:poente da .:politicagem naelioma.J.i 
domina o 1Cong~"esso, ,perseguie os ai&'versarlos·, ,depõ'e governàidores, inter. 
vem "llilanu mi1ttari" nos Estadüs onde os· che'fes não são de sua JPOlitica e 
r1ão a;poiaram a sua candidatura, e, embora houvesse deelaraidú, aipenas para 
effeito appair.ente, que o Presi'dente '.Saberia esquecer <as o!lfensa:s il'eitas ac. 
candidato, ao envez de iprocurar reconciliar-se com a população' veiu ao con-
trario l!'ecebeI-o ihostnmenote, com actos• d 'e prepotencia, de arnb!trio· e qe v!O·· 
~~- -

ICommio da IP'rofunda . antipathia que lhe vot a a .população ibrasilelra, 
n[o :hesttou, no erritanto, l'lm annunclar - em uma memorave~ :pro.0lama· 
ção, ,que -se andou affixando pelos quatro ca'!ltos da ddade - :que 'havia as-
cendido ao poder debaix,o d.as flores da população carioca, qu;:mdo V. Ex. 
sab~ .. 1Sr. :Presid6'llte, que .essas flores não extstilram j'ámais sinão il1a ·!ma· 
glno\!la Idealização do ISr. {Presidente da Republica e que, quanldo muito, não 
seriam sinão flores d·e rhetorica, para €mb'asbacar ,papalvo:.. A seguir não 
:praticou um gesfo, não tomou uma attitude ql,le tivesse por il'im approxl-
mar deJ.le a papulaÇão justamente descoll!fiada e .suspicaz, soibre <i. qua1 vão 
in'CidiI!'do cada dia, directam(l;nte por S . Ex. mesmo o .Ptresideinte da Repu· 
blica, ou por seus 'Prepostos, de confiança, t antos actos ..de mani.fest<il ra'ILCor, 
de animadversão lnsopitavel ·aos que não acceitam, de modo algum, o jugo 
q:ue o IOhe:fe de Estad,o debaltde lhes tenta impôr : · 

Alessandri dizia á com.missão de o'fficiae.s ·que foi entender-se com eJ.le. 
"Peçam-'mi; ·v-V., por · es·cil'iprto, ' b. despac;)i.o de taes e quaes pro· 

Jectos; comprometto~me a ·pa t,rodn:rul-os e a "'.f.ecb,ar o Congresso, no 
caso em que as Camaras não dêem sua approvàção. Se o Exercito 
est'á co-mmigo, eu· estou com o Ex&lf'cito; mas nãJo esqweçami qii!e elt 
'conto com o apo<io de uma grronde parte ela opinião pubUca". 
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Ji1oi nessa opportunidade, ·(luarudü Alessan\'lri se 'manifestou outra vez 
resolvido a ifazBL- ·caus ,,., commum .com t. Ex<>rcito, ·que o ma1:; joven dos óffi· 
ciaes iPresentes lhe fez saber que a Cqnstituição do Chile não estava dispos-
ta nem a elevair um ca;udilho !!lem a apoiar ·um dictador. 

Destituido o Gabinete, constituida a Junta Militar chefiada !Pelá Gene-
ral 1A'ltamjrano, .A:lessanda·i apressou-se em ap.resenta;r seu pedido fd'e rE>-
nuncia. 

Na ul.tima entrevi.sita que illhe éoncedera a Junta assim ·se J.he manifes-
tou: (lê) 

"Yo no .guardo .resentimientos ;ni odio contra nadie. Un hom-
1bre .nada .v.ale en la vida deJ pueblo. Só:lo el ·Pals interes,a ... Cae un 
r égimen que .fui yo mismo quien comhatiõ 1con may·or energia y es 
Jogico que eI íne arraste en su derrumbe". 

Apôs a sua renuncia, espontanea e voluntairia, Alessa;ndTi, que, como 
todos nós s·abei;nos, goza de incontestavel e profundq prestigio nas classes 
p)·oletarias ide ·sua terra; ;porque ê o ·c'hef.e s u,premo do 'Par.tido· soda·lista chi-· 
hmo, recebeu numerosas .commi'ssões de sociedades ope.ra;rias de 1seu paiz, qu;, 
se '[lropunham -0rganiza;r e dirigir um movimemto revolucionario, tendente a 
1'€stabe!ecer-lhe o poder; mas o grande e ser.ena estaidista as•sim responde11 
aos seus correligionarios: · 

"Nunca ja;m'á;s he 'de perm~tir que corra sangre hermano· por 
ml causa . Yo he desp·er.tado en ustedes la conciencia de to1dos· los 
dere.ohos a 1a vida, que antes eran privilegio de una sola c lase . • . 
. Las idiéas .non •mueren. Ya .Jos. dados de mi suert.e esrbán echaidos y, 

com todos los que en alguna aportuni:dad agitar.on la opinion, a 
mi ta1nbien me ha Jlegado la hora del Ca;lvario ... J ·usto es que acate 
el fal1Jo inapelable del destino ... " 

Homem rcapaz ·de um ructo de renuncia ,.e de abnegaç·ão com-g esse iHus-
tre estadista, _ •que os militares, a.Trependidos, revoca.ram de nbvo ao po4er, 
homem 1como esse ,poderia, a.caso .co,mpa;rar-se . ·com o ·detentor (\a sup.rema 
autoridad·e J;mbJi.ca n:o Brasil, :que tem a convfoçãe de ·que renun·ciar é; um 
crtme e de CJ.UG a,bdicar ~ uma v·ergonha? Homem tTanquillo e bom, coração 
equilibrado •e enorme, como o de .A!lessam<Lri, poderia, acaso, correr .pa;relha& 
com o ·do occupante do rcattete, •cuja maior glo.ria, · no momento, é cimenta? 
o poder ·rmblico á custa do saJcrificio de brasileiros-? 

Hom&m sereno e tranquill.o, cidadão rpa;c!:Efoo e generoso 1corno Alens.san·· 
dri; poderia, a•caso, •descer atié a comparação de se assemelrhar ao Presidente 
da 'no&'ISa Re,pubUca; cuja ancia de peTseguir já .não satisfaz com ª' effusã() 
de 1sangue na;S coxi1Jhas do Rio Grande -0u nos se1rtõ·es de iMa.tto Gross-0, ma.à 
deseja ainda · que o Congresso !Brasileiro, convocado em •conistituinte., esta.belo· 
ça, 1como uma das ·clausulas. da m..ova Constituição reformiUda, a pena de 
morte para os- •crimes rpoliticos, banida Ide todo em todo da peno1ogia po· 
lítica do mundo 'Civilizado e culto? 

iNão, ·Sr. Presidente! V .. Ex. bem sabe que muito füstante' da mentali-
dade pdlitica desse estadista de VJ.ço.sa, ·que qu!z converter o paiz em uma 
Viçosa de quinta classe, estava o iPresidente Alessarud'I'i, que, .por causa mes-
mo ·aa grandeza de sua alma e da ogenel'o'sidade dos seus isentimentos, voltou 
a governar os destinos dar gloriosa iRepubUca. (Ap'oiat:Zos). , 

A.Jessandri obstinou-'se em· não acceitar a ·reacção; . acollheu-se na Em.• 
ba:jxada A,mericana; realizou os esponsaes ide sua filiha e <palitiu ·com a esc. 
posa, •sem recursos ;pecuniarios, pobre com•o havia entrado para o governo, 
com a ·co,msciencia tranquiUa de que n ão contri,qu!ra para desgraç~ pesgoa: 
de ·nenhum dos seus 'l}atrlclo.s. 
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Assim se exprimia el'le ao ser entrevistad:o ·pela La N<l!.~6n de iBuenos 
Aire.!!: 

"ISahl. do palado >é'los p;resideirntes do Chile com :18'(1 pesÇJS no 
!bolso, para a:o_ceitar o destino, preliba:ndo a honra amarga 1àa ipo-
ibr.eza. Os- meus am1gC>s .c'Ot1Za.ram"se Mim d·e ·me darem uma som· 
ma para a viagem" . 

Quantos 1presidente·s da Republica poderiam dizer aos seus concidadãos 
q'Ue a.bandl()naram o po.der com a escassa quantià equivalente aos 18•0 pesos? 
Quanto's mo Brasil se Qevara:m á s·u.prema magi.si!;ratura da RepubHca po'líres, 
•rrüse<ros ·como Job, apr-egoando a .sua penl!.'l'ia, e id·ella sahiram fairuforronaind0 
;riquezas, •abarrotados- ·de· .ouro, pa,ra espairecer no estrangeiro? 

~ ~ste por1êm, ·ga:ba:va-se de se não ter locupletaido com os dillllheiros do 
erario, ·e seu maior rtitulo .de glorias, -quando a <infelicidade o' salteou, foi ;jus-
tamente, o annu.nciar, no pr:imetro porto estTangeiro onde chegava, que sa-
hia ccmtente da patria, po·rque n ella não fizera jorrar o sangue de irmãos e 
leva as suas algi:beiras des·providas de pecunia. 

N-o dia 2"3 de Janeiro .deste a:nrno a •Sorte mudou. A .gua:rnição de l'3an1c 
tia:go .depõz a j.unta militar, substituind.o-a PO•r outra, presid1kLa 'Pºl' um cl· 
'Vil e dous milhtares, auxiliados poir um grubinete :ilninisterial. E d'el-o , .Sr. Pre· 
si'dente, pelos motivos ex·postos no manifesto inserto em La Nacion de ~4 de 
Janéi-FO, cujos termos leio: 

"Los miJita:res •que han dado el golpe de· Estado ·de hoy, han 
dirigido el sigúiente manict'es.to ail pueblo chileno: ' ' 

Se vuel-v'e a~ sentido inicial 4e-l movimiiento. ~ septfie_mbre. 

"'Al 1país: Los responsables dJel mov1nnvento d,el 5 de 11ep-tiemlire 
ac.abamois de recMiqui.star el sentülo inicia,l de aqwe~ aa.to . La des· 

.viación maliciasa dJe nuestilo programa ·expiiest·o en el manifies-to ~I 
11 .ae sep.tiembre, ha hea.ho '!1-ecesario d'ep.oner OJ los jefes que traic!o-
nairon la confiQ/nza depositada en ello's·. La pro-te0oi6n prestada pO!' 
parte <!·e la Junta . de Gobierno que acaba de termina:r sus ' funcionee, 
a elementos po.zitico'fl àle otros 6ràenes que represent:an· una mhw· 
ría r eaccionaria del pais, Jiabiase aemostraxi:o .en formas oa4a vez más 
aesafialntes . Bien sabe el •nais que no hié és-e el resuitado , qwe !M, 

fuerzas armad<l;s p·ersiguieron al trast9rnar l<l;s i'Yl!Stituoiones furtcfu,-
mentroles de la RepúbUca, sino hacer obra àe todos para todos, por 
medio de la diestrúcci6n . de la marana ·politica corrompida, p<llind-
Palmente ·por la -convocación d.e una .Uhre Asamblea Contituyente, 
que diese, a Chile la Carta Fundamental adecuada a su r,ealidad 
:sociaO. iy ~e permitVera entrar ien 'Una era nue'V0. Kle ·honradez 'JI 
capacidrud politi-ca. 

"El Ejé11oilio no pe71!s6 eri; dJestitww 'al SIY" . .. Alessanàri. 

"Cuando el 5 de septiembTe presentamos el Excmo . Sr. Ales· 
san.dri el pliego que •contenta nuestras aspliraciones, encontramo~ 
al •supremo mandatario de perfecto a:cuerdo con eUas. Por esto no 
1pensamos siquiera en al:Jejarlo ·del Poder. Luego nuestra candlde2 
poliüca :de soldados ·h echos al respeto escrupuloso ·de las jerarqufll.'l, 

;nos entregó en manos de :hombres que nos traidonaron. '· 
":Cuan:a'o .el Ex:cmo. •Sr. . Alessandri manifestó el. ·desejo de ha· 

blar .nuevamente con nosotros, ·el general AltwmiJrano· ~e repuso qua 
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lo que los ofioiaiUls ea;igía11wyr er.ci que el Poder le fuera transnút-
tioo. Procedió con malVôia, indevendientemente die nwestra voluntad. 
en intel2gencia CO'n los elementos rea.cciOnarfos a cuya consJJiraci6Mi 
fracasada se había aãiher'írlo. 

La aoción <U!l general Aztamitano 

, "De acuerdo con esta trarción ·condujo en lo sucesivo sus a~to,;; 
de gobierno; se 1centinuõ 1a fajsificación de. nuestro movimiento hasta 
convertirlo e-n triunfo dei rubontado intento reacclonario, y se entreuJ 
ez país a las .oligarquias. Contr-a los t.raidores y sus usufTuctuarios 
ya dirigido e! golpe actual. Demostramos con êl que los oligarcas no 

.sion lo's duenàs de OMle; que no en vano han ' heoho camüno en la 
0oncieneia nacional las do.crtrinas democr(jticas; que la !Virilidal <W 
las autores :dle la revolución de sepUembre no se do7J.,1ega con enga, •. 
nos ni se compra con, seducciones pecuniarias. · 

El namamiento· a Alessandri y . el Gobierno provisional 

"Nos hallamo·s, 'l:mes, de nuevo en el imnto· Inicial de :tl.ile.stro 
tmipulso patriótico. Esta ·vez no queremos dictar no·rmas por cuenta 
tpropia, sino convocwr a 1a mayoik libre dei país [Ja:r:a que, veladi~ 

.:vor '!1uestras espadas, elija su :p·residente .constitucional y Teo!'ganl~ 
ce a Chile realizando las promesas de nuestro manid'esto de 11 <lê 
septfombre. 

"Mientras el Exctno. Hr. tAlessandrf r·easume el .mando supr,.. 
mo, nos haremos >cargo.s ide la Administración ;púiblica, con una Ji.:m-
ta 'de Go·bierno compuesta ;por el general Da:rrtnell, .que la presidira,. 
e! general '.D. ~Emilio Ortiz Vega y un representante que designar-A 
Ja tMarina. E! Excmo. 'Sr. Alessandri convocará Ia Asambléa Cons .. 
ti:tuyente que ;:realizará . e! .programa de nuestro 1maniffosto y en-
tregará e! mando tan ;pronto como se hayan cons,tituido Jos nuev·os 

!Poderes dei Estado. (Firmado) : La Guarniciõn de la CapitaJ" . 
Assim procediam os oil'ficiaes da guar·nição, .certos <d,e qrue a junt;i, ;presi-

dida pelo general Altamirano estava ai!J'Oiando um partido palitico, a União 
N·acional, por ·conta da qual já ·havia sido ·lançada a candidatura do Sr. La-
<llsJ'áÓ Jilrrázuris, em Jogar do 1S.r. Barros [8orgofio, carufüdato de\t".l"ofado PQT 
Alessandri em 1920. 

O Sr, Errázu·ris, ca:hdid'ato eminentemente conservador, retirou a !!Ili~ 
candidatura á vista dos. movas acontecimentos . 

Instado pelo povo e ·pelos 1politicos recornciliados do Chile, Alessandri r 6-
ir·ressou á sua patria, como rtriumphador, nos lb'raços do povo, e, em vez ide 
perseguir os adversarias, es.forçou-;se ;por annullar, em nome da união (!.., 
t()dos os chilenos, os actos da junta i ove.rnativa no rperiodo· revoluciona.rio 
Que .precedeu a sua reascenção ao 1pode;r. 

/C()meçou pnr 1promover, antes de mais ' nada, a amnistia immediata para 
aeclarar: "n i vencedore><, ni venctdos, solo cJhi!enos" . 

E assim il'alou ao povo,: 
"En estos momentos rlendo tri.buto a las fuerzas armadas tte 

la lRe.pubUca, ;por ese movimento ide.alista que se confu·nde con la s 
.sentidas aspiraclones del a:>ueblo, .por que . ellas. Jian querido depur:N' 
nuestro iregimen, y Teconstrulrlo \SObre nuevas !bases sólidas e Jn .. 
<lonmovibles. 
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E! movimiento de septientbrre fu;ê sincero. 1Sus manirfestaciones 
1posteriores · asi le revelan, y la;s ifuerzas armadas ide ,la íRepublira 
nan puesto de r elieve su patri~tismo. EHas no · ·han q'uerido "levam~ 
tar un caudile", sino que <mando >Vieron que· sus . actividades efau 

desviaJdas, se congregaJ:\O.n en un solo sentirriiento; y 11amaron al 
iJefe co·nstitucional de la IRepubUca · para que .viend·ra a ;reasumlt 
~u .programa, ·concerdante y armonico con 'l.a Iniciativa del 5 ue 
•seJ)tiem•bre. 

\Se ihan unM·o, pues, tod.as las íluerza.s: vi•tales de e!)te ·pum,, 
Concuerda n en un ideal el pueblo, las fuerzas airmadas y e! JDjecutl· 
vo: es menester volv·er à ! r é1gimen institucio.na!, que es '\la supremu 

ex:presion d~ la democracia, ·por cuanto Jas . i:nstituciones de un p:ueblo 
1:1on la garantia de la Ji.berdad y dei derecho, la base de la !foJ.icid;111 
'1 de la •Viida -O.e los ciudadano.s. · , 

Llamado :por el .pueblo de .Chile, en ·consorcio · co.n las >fuerdl!H 
armadas de la Re.pú>blica, vengo aqui en no.mbre de •la demo.Clracilll 
con e! proposito de reto·rnar a mi paiz a la vida institucional: para 
hacer 'de ·êl una nación redimida de sus males, y ifundMo sobre lM 
1nu evos moldes; que •Se dará e! puebl-o mismo en ejerciei(} de sti11 
"V1'>1<untad "!O~erana" .. 

SenO!!'·eS los antigu o.s SO•beranos, e ntre otros el ·rey iS Ol dec!A.1 
"OOll Estado ·s0y ·YD". L a's democracias han .suibstituido aquel Iema 
por otro mas nol:Jle, más <l.1gno, más compati'ble cún la dignldad lw· 
mana, y d!.cen : "E! E stado somos nosotro·s". 

. .. . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . "'. ' . ' 
· u:.a u'Il1<:a dicitadura que yo acepto "es la de la IV\Oluntad sobe .. 

ra,na del pueblo y de las instituciones que el pueblo se da en ejerclcio 
de. esa soberania". · 

... ... ............. .... ..... .... .. . .... ~ .......... ..... . "' .. .. ... : ... , . 
No hay, .pues, discrepancla ni >disacu erdos entre mis ideales y 

lna de la fu erza armada ·con las aspiraciones populares- .que me b~b 
llamado a realizar .esta obra con fê, ·con patriotismo y abnegacion . 

.. • · ~ · ••••• •••• •••• • •••••• • • ~ •• • • • •• • • • • • •••••••••• • •• • I • •••• ••••• ' 

Yo mia.o ·la magnitud de la r·esponsaibilida.d 1que •cae sobre ]OS 
'homlbres que vamos a . rehaceT el pais. EUa de'be -ser " la obra ar· 
mo.nica y conjunta. No es esta tarea :pa-ra u.n hombre, :para dos mo~ 
-para un pueblo entero; unido por ideales ide r edenciõn y por \IDA 
fl.'lna y ·patriótica aspiración. . 

'E por eso hrubriendo.s ·mi cora.z6n y mis -ibrazos, os fügo: venid ru 
ayudarme en esta renovació:n. Venid a ·conclrnir la ob'l'a de justicl~ 
s ocial y de ,fa ·Solid~iedad humana, qu e vuestro 'Presidente b~ 
·Predicad·o en todos .Y en cada 11no de los momientos de su vida. 
Hoy, m'ás que punca, g.rito con todas las fuerzas de mls .pulmone1, 
con todas. la,s ep.ergias de mi alma, que " ·El odio muda engendra; sõlo 
el amo.r es feçundo". 

································· ...... .......... _ ......... .... , ... . 
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iPara el.Je buscarlé .Ja, 'cóo:perae!ô'n .de to~ fais 1'.uerzas' sociales. 
El partido en que me apóyaré será el parrtido del bie;a, iPú!blico y de. 
tOd<>s aquén~ que a màn con sinceridád el pais. 

' ) 

.. . ... .. ........ . . .. .. ..... . . . .. ... . . ...... .. ... ·r .. ...... ... . .... . 

Yo no acepto ni puedo aceptar "'dicta:duras de ninguna ela.se, 
iPOrque las dictaduras oon la muerte d e Ja .Jiberdaid., eon la degrada-
ción de los· pue•bl•os, 'e1 desaparecimiento de las democracias, en una 
palaibra,' '1a desgraça de la Nación" . 

...... . .... . ·.·· ... ... .... ..... ...... .. .. ········· ........... . .. . 
Referindo-se á qemocraicia proclamou q ue : 

"1Sus ·prliicipios redent'{)res no n:lueren ' jamás: ·P.o·drán mata.roo 
'fos hombres, p01drá _munda'l'se el t err.ltorio con caudales de sangre, 
<JaerfLn los ;partid·os, y -ias sociedades, pero la idea, ya lo he. dicho, 

y elil.a .obedece . a un cuito de mi a lma, esa nunca minere, i;emtna, 
cuece y llega el · :momiento en que ·sobre el terra gadv con la 

sangre generosa surge ·m ás grande, mas imponente, miis avasalJaido-
r!l., y vi<0toriosa '' . 

... ........ ·········· ··············-··············· •,•• · . .. .... . .. . . 
Soy o-..Jmo v'os otros un solda do. de. vues tros ' idealt>s. El pudér 

es :pará mi uria carga muy pesada . e insoportabJ.e.: yo 'lo contempiv 
solam eüte como una herra mienta; · como el medio para realizar da:,c, 
gra:ndes idealidades. Si con el concurso de to.aos 1011 chilenos, sin. 
Jprejuicio'S, illuminados t01d01S sfflo por ,el amor que es vida y no 

,"por el odio" que es "destrub'ción" y muerte, . encu entro la coope-
, .pera:ción n e.ç,esaria para realizair esta obra; iré 'con vosotros hasta 

el fün" . - . 

Eis aihi, Sr. Presidente, como . voitou ao. poder, ;para . recomeçar ·o cycw 
da sua go·vernança, o homem q u e ,JJ.ão teve duvida em renunciar, que não 
trepidou em -despojar-se das honrarias que lhe tiruham sido conf€ridas, afim 
de evitax a convulJSão po.pu'lar atê o derramento de sangu~. 

Eis a:hi como o seu .gesto largo de renunciante calou tão fundo no 
coração de se-mi pa.tr1cios que estes, apô:o as h esitações e ' as dncertezas <te 
um rnvvínie.nto mal dirigido, sentil-am . .que nenhum home= existia para o 
qual se pudesse appellar, s1não aquelle .que a ingratidão, que as inadverten-
cias, que a inexperiencia dos má.os- d·irectôr es políticos haviam, apeado do 
pooer . ' · 

Vo'ltou, :Sr . iPresidente, de.pois do iseú curto exilio ... pela Europa, mais 
engrandecido na optnião publica do seu .paiz, ampliado na imaginação dO's 
seus admiradores, grarud:e, <bastante grande, ipaTa ,poder caber na coração 
dos .seus patrícios. (Mwüto be'l'n). 

E' que a mentalildade de . Arturo Alessandre é a de um homem SUP\'-
rior, que os achaques do· i:nfortunjo, que os má.os momentos de azar, níl.i:> 
chegam a combalir a .ponto de convertel-o em um despota rasteiro ou em 
um tyranno de ibaixa. extracção . 

Elle percebeu que os interesses da .patrla lhe fallavam mais alto do que 
a concupiscencia do poder, do -.que a salacidade de g.Ov.ernar, . do que a ' anela 
rlo .mandonismo . E comprehendeu .perifeita~ente que a -· renuncia, como ain-



·- '272 

da. dJsse ha pouco no . seu luminoso e :patrci0>tíco manifesto e grande IA!lsls 
Brasil, é o . estigma ,pa1lhognomico dos· •.grandes homens, o caracterl:stico dOI! 
corações bem fé1tos, que maii:; vencem na vida IJ€10S actos de ab:itegaçãb do 
que pelos de conquista. 

' Quiz mostrar, neste nossq conünente, infelicitado pelas manobras ma-
Ugnas do caudllhJsmo civU e militar, que ·a Republica chilena ainda tem 
homens. capazes de s;;i;ber auscultar a opinião popular, a so·beram:ia nácional, 
a vontade co!lectiva, sem o recurso das armas, sem o ap.pello baiSta;rdo á. es-
,pada dÇ>S . generaes, sem a invocação âs •bayopetas dos soldadó,s que a patrln 
armou, inij.o p a ra sustentação de tyrannos ou de despotas mais ou memll 
sanguinarios, mas pàra consolidação do . regiriien, para estabelecimento dai 
instituições, paira resp.eito tdo Codigo' Co.nstituciona'l. · 

Esse modesto mas brilhante ,homem de Estado a que de novo se en• 
tregou a Republ!ca dos Andes, esse grande Arturo Alessandri, · que o!!! um 
exemplo vivo de intelligencia, de merito, de gen.erosidade e de oon·evolencia, 

· esse ·'homem não aprendeu nas lições do Sr. Arthur '.Bernardes, pa,ra quem 
toda a sabedoria do poder consiste na ·pratica das violenci~. :s,!l-ili>a este, 
ee tal lição de Ionganimidade não basta, que a historia estil 'I'epleta d'J exem• 
plos nítidos de ' q·UO não são sufflcientee paira consoJi.daçãh do poder ~ pe~e· 
guições iterativas. 

Ameaçar l!lâo é governax; perseguir não é con,ciliar· opJniões; ato,:-men· 
tar os adversarios; 'l'láo é conquistar aJdeptos. 

·TodM as re,voluçqef!,, quer de 9rdem· religiosa que:i: de ordell} .polifüÍa, des· 
·de as de data mais immemorial até as mais recentes, têm demonstrado de 
m•1do irretorquivel que as perseguições desenfreaJdas nunca sel"viram para 
fortalecéT o poder. 

Os 'primelrJs chTistãos, que os cezares . remettlam:' aoa circqs, <:Pará o 
.!>a,nquet c, di..i;, féras, arrancaüos deshumanamente rtas catacumbas roJ'J\anaa, 
ao invés ·:i.e se ihes abater o animo, ao invés do espootacu;,; . de trucidamen-
to lhes enfraquecer a . tempera, vinham cheios de lnvejavel varon!Íidad~, 
com sua ílé de inquebrá.ntavel, rubroquelar o coração idos novos catho!lcos, 

. Quando as perseguiçõeS religiosas, pouco após o adveµto da ncwa ·eda.de1 
procuraivam abafar a crença luthera>na, o numero dos que P.rotestavam con· 
tra a relig,!ão ·ultramontana recrudesclã. a cada sacrificio de s eus irmãos. 
' O .parlamentar fDebourg, que seguiu para a fogueira, · -caibisbalxo, m~ 

amimado da fé, i·na:balavel ~de um 'homem resignado ·â morte, conquistou 
para as novas avalanches do protestantismo mais aideptos que todos os il· 
vros de Calvino. 

Quando, depois da noite tragica de 1São .Bartholomeu, sob a ins.pi·ração: de 
Catharina e de Carlos IX, começou o extermlnio dós Hugwmottes, ~tirglu 
na França uma explosãq epidemica de novos proselytos â ' crença renova.• 
dora. iA' guerra civil succedeu a .guerra 'religiosa, e Henrique IV te:ve, para 
apaziguar o animo de seus ;patrícios, de proclamar a libe:r;dade de crença em 
llm .é:aito ,gjeneroso.. ' 
' Hoje, os poliUcos adian.tados da escola de .f\,rturo Alessandri, Millei:and, 
ou Teixeira Gomes, renunciam ao .poder, foge:qi da luti, abre~ mão da, ca· 
the<kà a que a •Propria soberania nacional os havia elevado, ná·,éerteza da 
que a aibdicação de seus direitos, a !'enuncia de suàs proprias ·prerogatlrval! 
irão trams1'01TII1ar-se em uma méssse .de feUcidades para ·seús · concidadãOll, 
p roporcionando-lhes, - ao invés {!.as grandes calamidades <iue nos .. trazem 
o flage!lo do 'liissidio civil - a paz, a transqui!lidade, o socego · ido eáplr!to . 

.Já desta trf.buna, Sr . Presidente, onde dizem_ ·que só ·venho _pa.ra ,pro· 
mover a .discordla ou paira ex,citar os · animos, mais de uma vez t~ri'tíif appel· 
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lado paira os sentimentos de toler,ancia e de concordia do· P.resideonte da Re-
, pw!Ílica. Se ene desattende ás minhas invocaçõles, se se torna surdo ao appel-

lo dos, .brasileiros. •sinceros ·e devotados á. causa nacional, se está. disposto a 
varar todos os arreclfes .paira conservação do poder transitorio que a nação 
em má !hora lhe -confiou, se :não se abebera' das lições da histeria nem &e 
iliust<ra com o exemplo que aça;ba de ser fornecido pelo P.resi·dEmte da Re· 
public~ vlsinha, é porque ·se deyotoii ~ causa ingrata de perseguir a :Patria,. 
mergulhando-a em uma revolução Jnterminavel, · é po1'que olbstlnado c01r-
tlnúil. 'em f:izer- •que ce:ssem todas as conquistas da nossa civilização, con-
quistas de ,paz e traibalho, so.b a acção .nefasta e cor!'OBiva da sua vontade 
mprichosa. (Mwto bem; mwilto ·b~. O orador é cwrnprhnen·taào). 

SESSÃO DE ·1g DE iMAIO 

O Sr·. Albuquerque Libõrio '(pa1ra wmà expUcaiçá1() pessoaZQ: Sr. Pre-
midente, rtanto que, poucos dias atrraz, um illustre representante riogranden-
se acabou de proceider aiqui á. leitura do manifesto subScripto ,peJo Sr. Assis 
Brasil, e por •elle dirigido á nação como o estandarte da era revolucionaria, 
que declara aohar-se inaugu.rada entre nós, .para logo me ainimei a fazer, des-
ta trfüuna, alguns <commentarios acerca do mencionado documento, !imitando·· 
me em esflc>rar-lhe o conteúdo•; e sustentandc> que o seu signatrurio não pro· 
duzi:ra ide modc> convincente a . defesa da · sua attitude, burla ndo um conve-
!llio solenne e rompendo com ~ Governo Federal - condição silne qua non. 
para ambicionar e empri·nhar o sce.ptro de cam,peão .de ·uma ifé nova, embora 
não celebre 'o seu ·culto nas aras da patria e da r epublica, senão lllas.·· da pai-
:xão •par.tidaria, da anarchia e do exterminio. ' 

Nos argumentos que me occorreram, dei os fundamentps do meu modo 
de ver, tanto quanto me era possível fazel-o no desalinho de uma. replica 
immediata. :Mal se remat8'ra ·a. leitura do manifesto, busquei, se me permit-
tem a e:x;pressão, ·na fwmaça &a polvora, rebater-lhe os conceitos, e natural 
era que escapassem ào meu rapido commento alguns aspectos, que posterlor 
exame me persuaidiü de que merecem revelados, 

Cumpria, de feito, 1S:r. CPresidente, notar, antes ide mais nada, que, ee-
posando a candidatura :Arthur Bernardes ·á magistratura suprema, o Sr. As-
Bis Brasil perifilhava e propugnava as idéas politicais expendidas na; i[)lata-
1orma, com que ·O actual chefe da Nação pretendeu e •graingeou a confiança. 
do eleitorado no ultimo pleito .presidencial. 

Retirando, porem, vae POi!' pc>ucos mezes, o douto ríograndense o seu 
apoio ao Governo da ~epublica, com quem se mantin•ha de todo o pont<> 
solidario, claro é que apenas se testifica um facto, dizendo que abjurou ·a 
sua crença .partidaria, apostatou o seu ideal politlco, aba;ndorÍou a causa que 
a seu ver fôra, dura nte muito tempo, do .seu paiz, para se converter ao prin-
dpio revoluclonar!o e · militarista. Suppunha eu não inco:rirer em erro pensa• 
do que o acatado christão novo, attentas as suas convicções liberaes, as tra-
dições do seu ·passado, as suas respons1J.'bilidades perante o · regimen · que 

Que ê, porém, o que legitima .a revolução? A opinião, o sentimento, a 
V()ntade da rnaiória do povo. 

Se o m~vimen'to se esteta nas forças populares, na.s aspirações ·da maio• 
ria do ·povo, comquanto arraste no seu impeto lndomavel a ordem .poI!ttca 
vlgente, e a S'llbveirta, e a tranS!t'orme, escuda-se com titulos ·incontrov01">-
tiveis de legitimidade. 
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"'Se a Na.ção, escreve Ruy Barbosa, pelo exerc1c10 do seu poder, ou S!)O 
o . peso da sua massa, ·não vence a revolta .popular .contra a legaUdade, ·a 
que a maioria está com a Jctéa. insu11gente: it; opinião fez-se revolu'i)ão; a n· 
volução, legitimi~de". · 

.A "·sowrania . da opinião", a que !Se re1'.ere o ·Sr. Assi.s Brasil, tem-e1: 
.manifestado, Telt~radas vezes,, 'J.}Ellos seus orgãos autoriza;dos, ao· lad:o do · po-
qer constituido. Todas as classes sociaes têm .trazido ao Governo a to;rrenle 
da sua soltdariedade, .e profligado com vehemencia as sedições militares. o 
povo brasileiro ·quer viver e trabalhar á sombra da lei e da paz, e não pen~i. 
en;,i desencadear revoluções. 

"' A' revolução, ·pois, por que· rompe lanças o S•r. .Assis Bras11, não MB 
pôde el!e desp-i.r o cunho militar, e attribui:r-lhe o caracter civil. 

Nll.o escrupuliza o mustre riograndense de. af>flrmat que o \Brasil def,ron• 
ta ·com "a :Permanente ameaça de novas demonstrações revoluciona1·!as em 

novos fócos: de iriupção em qualquer sitio da sua vasta. su<per.ficie" .. 
Mas as tentativas revolucionarias ·que entre nõs alçaram o collo, os '!e-· 

:vamtes que entre .nós irromperam nos ultimos tempos, fo'r<i-·m todos Kle feiçi:b 
exclusivamente milita~,, 1).áo passaram .. de ex:plosÕes militaristas. 

Haja v1sta o de IS. Paulo . . Fj:aja vista o de Matto Grosso. Haja v!~tr. 
o de Sergipe, o do Pará; o . do . Amazonas : · · · 

· 186 e so no Rio Gránd.e d.o si.ií com os mil!tares insurrectos· !!'raternizamm 
paisanos, que, releva. á';risar, não contendiam pelo programma dado á e.stampu. 
no mani.festo do 18r. Assis B-r:asil: reencetavam a luta, em que jâ, seº haviMI 
empenhado, quando . sustentaram' ;, candidatúrà Assis Bras.n . A presidencju 
do. Rio Grande .do Sul. 

' o que 'a revolta desses ·civis alvejava, nesta segunda iphase, o que u: ~n· 
U.m.ulava e accendia, não era a defesa de um ide.a] doutriiJ.arlo, não era li 
reivindf.cação de principios sagrados, niio .era a ~ntimativa, o. cai.ar, a for11~ 
,(ias yandes convicções: · era o o·àio ·Velho ' A situação iI'io:.gran(iense, a anéta 
de à. ap~ar do p9der, a ambição de a suoceuer no :Governo . 

Os acontecimen,tos, que · se füisenrolavam no paiz, sobretudo em -S. Paum, 
·estreitaram pelos .inestimaveis serviços .prestaàos pelo Go.verno r!o-g.randen• 
se á ,causa da legalidade,, os liames 1 de •Splidarieidade ipolitica entre elie e ll 
Governo da Repubitca, e acorpç.oaram o:s assissistas, .malcontentes. com l'. 
conjugação de esforço, a união cada vez mats accentuada que o Patriotismo 
assellava e santifica.va, a insurgir-se contra a ordem .constitucional. Os co1.-
religionarios do Sr. LA.ssis Brasil já def.~ndem -a ·171ooma causa .por: que ·pugnarr. 
as tropas amotinadas no Rio Grande .. J'à ;;e confundem ós' seus anhelos. Jt. 
.os ir.manam os mesmos ideaei.. . 

Quando os revolucionarias de 1S. Paulo, attesta o iS:r. ·AJSsis .Brasil, eu· 
tra:ram no iRio Grande, !fizeram da plataforma politica do Partido Democrz.-
ta a sua 'bandeira. 

"•Eram as mi.nhas idêas e . as · minhas aspirações, cont1núa elle, que r. 
i·evolução !!'azia suas". 

~. Màs seria .licito, Sr. lPresidente, ao vel>ho civilista acce1tar essa adhesi!a, 
carrear esse apolo, exultar .·com esse çoncurso? 

Alliando-se a Isidoro 1Dias Lones e Joã~ Franc!s·co, ' acai:naraidando-eo 
com elles, perfilhando "a. associaçã.o entre a politlca. e as a;rmas'', renegou 
o -Sr. Assis Brasil. a causa civilista, à :fiê ~iviJ.!s<ta, o .J;>ri!ncipio civillsta. e 
abraçou-se a o .princlp'io m!litarista; porque passou a admittir a intervenção 
da classê militar na solu.ção dos neg-0cio.s .;pollticos. ' 

O SR. ADoLPHO BERGAMINI: ~ iMae os civ.il!stas não excluem o concurso 
dos militares. · 
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O SR. ALBUQUERQUE . LIBoRto: - Como não?.! P.ols s~ é da essencia meé-
ma do clvilismo o excluir os militares da arena das questões politkas, em 
que, na ·qualidade de militares, não devem [nter:vir ! ... 

O iSR. IA:ooLPHo lBERGAMIINI: - V . . Ex. já. viu se !fazea· reacção coin balas 
de estalo ou doce tde côco? · 

O 1SR. AU!UQUERQUE LtBoRio: - E' para notar que o Sr. Assis BrasH re-
flexiona ,q.ue ning:uem teme o militarismo ..• 

O ISn. AnoLPHo BER<!l~MINI: - E quem é que ·propugnou pelo milita-
rismo? 

O Sn. ALBUQUElRQUE LIBORIO: - U!Illa vez qrue o iS:r•. Assiis 'BrasH rucceitoü 
a adhesão tlos miHtàres, e os estimúlou paTa ;f-ins políticos, adaptou, eviden-
temente,. o prtncipio miiitarista. 

iO /$R, • .Atjr..OLPHlo BERGAMrNr: - Como melo de reacç_ão não se faz :revolw-
ção para r.emover a machina c<>in1pressora com palavras. -

O Sn. ALBuJ;iUERQUE LIBoru:o: - Mas um homem de princi'.Ili<is não (faz 
revolução renegando os pl!ihcipios q rule sempre professou. 

o 1Sn. AzElVEDO LIM-A: ...:__ Nunca houve civilista ma;is ·puro do que '.BOl!ivair, 
e elle mão dis'penSO>U o concureo· do mHHaiismo !Para tornar victorlosaJS suas 
idéas. 

O SR. ADoLPHO BERaAMINI: .- N·l·ngiuem é mais civilista de> que os mili-
tares que estão em armas, tanto que o marechal Isidoro entregou a Chefia 
·ao· !Sr. Assis Braisil. ' 

ó Sn. ALlroQUERQUE LIBonro: _, !Si · a •revolução .. triumphasse, os mfüi.taJres 
q1tlereriam exercer :Q ,poder. \ 

O IS1n. AzEWIDo LIMI\: - isso é uma slmples con(jectuTa d('l V. Ex. 
O SR . .ALBUQUERQUE LIBonro: - Não é fantasia: é a lição da 'histor-ia. 
O 'SR. :AZEVEDO Lnu: - A ·Jiçâ(} ·da ihistoria é contraria ao que aiJlfi-rana 

V. Ex., os mliitareis !fizerrum a IRe pu.bliic:a e entre,garaim~n'a aos civis ·pai;a 
estragai-a. · 
· UM SR. 'DlilPu'l'ADO: -:- No ca;so, o primeiro appello foi dirigido ao !Sr. 
Wencooláo Braz, que era um IJ:J.Gmem de valor e de Cl,ljo gc>ver·no .todo ·o paiz 
se recorda cc>m ,veneração. 

O \SR. JOAQUIM DE S)l.LLES; - IProeuraram o Sr. Wericesláo Braz, por ser 
um ;medalhão . 

o SR. Aoor.PHo BElRGAMINr; - NÍi.o apoiado, não é um medaJlh$L<>; é um 
grande servidor da Repulbllica. \ · 

o 1Sn. Jo:AQUIM !DE S:ALLES: - Só se · lembraram delle porr ser um meda-
lhão, e não que o Sr. ·wencesláo participasse de i~éas rev-0Qucionarias. 

O Sn. AooLJPHo B!EJRGAMINI: . - O .Sr. WencesJ.â,o. Braz é unn homem que 
tem um pasado, q1ue governou todo o seu quatriennio· com satisfação de to-
d()S, e ·é para deipilorar qu'e um político mineiro. o venha ohamair ago·ra · de 
medal!hão, só po·vque eI!e já não exerce o poder! 

O SR. (foAQUIM DE 1SALDEs: - Eru chaimo medalhões a todos esses figurões ·. 
O rsn . .AIDOLPHc> BEru:JAMINI: - Em tc>do oaiso, .conviêm :lembrar que o Sr·. 

Deputado Joaqruim sanes foi advers'arío do !Sr. Wencesláo Braz. 
O .SR. JOAQUIM DE rSALr.ES": --, Digo com desassombro,. porque sempre es-

crevl e disse assim e nunca ,fulgi âS rooponsaJb!lidades: 'Ó .ST. Wencesláo Braz 
é um m.édallhão, como foi. o 1Sr .. Qulntino Bocayuva, como foi o 1sr. Pirllhei-
ro Machado. O Sr. ,geneiral" Is!dol'o ap.pellou primeiro ,:i>ara o 1Sr. Wencesl!Jâ.O 
e, por u~timo, JPara o Sr. Assis Brasil, que accêi·tou o ap.p'6llo, porque é um 
qelira.nte. · 

O íSR. ALBUQUlElRQUE !Lraoruo: - p,eç·o se consigne o apa:rte do nolbre De-
putado por Minas Garae.s, _ que subscrevo' no tocante ao que iS. Ex;, ·mp[prouve 
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ólbse1.rvar com !I'eiação â attit~e. de TuidoTo DiaS Lopes, b~scalido o ·nome de 
UJm civil! ·para .chefe -ihono<ralI'io da revolução, em:bol'a não poos~- ·au'bsçi'eviel·o 
no concernente ao ter.mo awlicado ao sr. "Wlencesláo Braz, que ·r.e:pruto unna 
das grandes e ;ven>eTaV10is f~guras politfoais' dt) meu paiz; que 1he -dev~ sell'ViQO\! 
inestimaveis e inolvl<laveis. - · · 

O S.R . . QA:M,JI,I,o P'RATES: - :Ali'áJs, o s~·. Wencesláo Braz é um vu'lto na· · 
cionaJJ, cujo nome, em Minas como em todo 0 Brasil, estâ. adm~ de· lquaJquer 
a;p<recia;ção iiljjU sta. 

o tS.R. ALB'UQUERQUE LIBoruo; - Como dizia eu, !S.r. Presidente, o Sr . . Ai!· 
i;iia Br.asil. 'Pondera <IJUe ."ninguem teme O militarismo no, BfasÜ '". e que "oe 
militar:l)s são os plI'imeiros. a não o desejar". · · 

;Mas, o elemento, qiàe se e.nlf':ileire>u nas suas hostes, ê iru'i.,uestionaivelmen· 
.te, com:o o plI'o'V·aJin os seU.S actos, aidepto .;fervoroso do militar.ismo. O .que ca· 
:ra.Gteriza o militar>ismo é a actuação Ida cas1ta niiJJ.itar, 'Vruloodo-s!J da forçai 
.gU:e .a nação füe confiou prura a sua defesa., na vida política qa naição. 

Não iha s6mente campaniha militarista:, q1u\a.ndo se susteu~ a C<Lndida· 
ij:ur.a de um. militar ao governo da nação. . · 
:: O que ássigni;Jja;. o mo:vhr\ento · :ui.ilitar!sta não ê a dir~ção auprema ~~ 
·um mmtar. :A.' cruusa: militarista póde terá sua 'tes~a um; civiil, como &uccedéu 
.q\lando o Sr. · Assill Elrasil assumiu "a··direcção suprema" ·qos milltãres re· 
bellados. · . . , . 
aj:udo.u o if)Ulndar, devera de .ter inteirado a Na.çã dos ponderosos moti<vos de 
tão SUl'IP·rehend~te deserção qe .idéais·no momento :mesmo em que a:S atirava 
ás urtigas. ' · 

A c=ta .e .o manifesto li·dos, nesta roasa, .pel() nobre Deputado S.r. Ba· 
ptista Luzairdo, e firmados pe1a assignatura do Sr. ·Assis !Brasil; t.rauoce.ram 
a lume a sua ultima t!heoria política, comquanto serodiamente. 

o IS~. AJooLPHo :I3>ERGAMIN1: - Não é tifo serodiamente, de'sde q1u~"'VJV, 
EIBlx. estão se -0ccupando com elle. 

·1 ·o S'R. • .Ar,BUQ'UERQUE .LIBoruo·: - O documento neces·&ita, :pela Sitla nature-
za, de ser discutido pelos representantes da '. Nagão, ipor todos os que' estneme· 
cem os interesses do pà:iz, e os defendem nesta ·Casa. ·Nada mais natural, 
pois, do q:ue se'.l' ellle ob-jecto de largo debate. · 

O SlR. LINDOLPHo CoLLOR: - Merece discussão, ,Pelo menos quanto ao seu 
asipeoto l,iUera;r!o. 

0 ISR . .ADOiiPHO IBEOOAMINI; - Oxaltá todos O'S meu .trru~os seriJdios !e· 
ivantaisstm a celeuma que :p.r>esenoi·aJIUOS. Interessa ,..ena a ta,nta gel).te e ,ilhe 
movem tanto com•baite. 

' o SR. ALBUQUERQUE LIBoRIO: - "A êpoca da Revolução, p 'cmtiffoa o agl· 
ta.dor ·riograridense, .estlá õ,e novo aberta para a nossa 'Patria. E' um novo 
}ubilelti . no cyclo de ;no:ssa vida P,e nação". 

·!Caso (é , :po1iêm, de rver, tS.'r . Presidente, se a ·revolução, cujas insig;füa.s 
tremulam IIl!'llB mãos do 18'r.. Aissis, !Brasil, defende pTincirptos, id~s. re!Vln· 
d.!cações, ou mir·a a cofilocar no poder o ·seiu ohef.e, o seu arauto, 'O seu apos· 
tolo. 

· Qual o progu:amma i'l,a ".revolução? Quaes os' arügos do seu ,cwedo·? Quaes 
os seoo .prorpositoS:? Qltlla.es os seus fins? 

!AJbohr•á a !fórma ·reil'llblicana de governo? Não, assevera. o. 18.i:. Assis Bra· 
sJ.l; porq'lle "ella. é a q•ue -menhor responde á índole do paiz e á sua situação 
no sé1o da irmandade amer.icana" • , ' 

IRepudiairã. o .sy&tettna felera:tivo? Tamlb<ern não: po1"qílle ·"elle, aindà. no 
parecer · do :Sr. Assis !Brasil, é 'insepa.ravel ·da ibqa WclmisiS'tração· 'de- uril palz 
das dimensõe·s e .da va:riedade geographica dó nosso". 
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;Mas, ai a.ssim é, o ca.~in, como já !foi aqui accentuado, nã:o é de revoluçã.o, 
mas de reforma; nos termos do al't. 90 do nosso estatuto ·po;1itico. 

o S.R. ADo4PHO BEROAMINI: - Refo>rma da Constituição CQlln Cong1resso 
unanime e debaixo de estado' de sitio. 

o SR. ALBUQUERQUE .LI!llORIO: - Isso é Ollltra ocusa. 
·. Como eu dizia, Sr. Presidente, ai assim é, o a que visa a revolução, nãO 

é a substituir tPrincipios cardea.es na lei frundamental, ·sinão pessoas no po-
df>r súspirado. 

"Quap.do .mesmo, adve·rte, o Sr._ .Aissis Brasil, conseguissem ad·iar a re-
volução po:r concessões .parcía;es, '-toda a !reforma qlll!'J :3e filresse seria virtual-
mente forçada pela revoluÇão". lEl accresce.nta: " tSe:m, emà: «i.s gosadores do 
'11hesouro iPUblico nunca a;<Imittira.rn _- alteração alguma !IlO sta,t;u quo de sua 
eensuaiidade. egoistica"·; . 

Primeiro, 1Sr. · Presidente, q'lle a fer>ti.l lma,ginrutdva do Sr. A.ssís Brasil 
tivesse dado o01rpo a esse fantaiSma, 1que ap.peJlida de !!'evolução, e considera 
como "facto tão palpavel que o seu es>pirito invadiu oir prO'Jirios .a quem eHa 
offende e ·ameaça", já o iSr. A!r'thur· Bernardes adrrnitf!ia alteração no stat-it 
q1·.;o ·i1a sua sen11ua!l.dade egoís:mca., para 1usar da 1inguágeim interessante do 
político riograndense, decl3Jrando, na sua ;paatafórma, . questão aiberta, ou mais 
portuguêsmente, si quizerem, rq;ii estão il'raJThCa, qu~tão li\nr!'J a da r .eforma con-
stitucional, e insistindo por ·ella, peisteriormenrte, em mensagens dirigidas ao 
OongreS1So e em entrevistas concedidas ~ ·impr.ensa. 

o .. SR. ADOLPHO BER.GAMINI: ~ Antes a qlllestão era aberta; depojs, o Pre-
~idente a fechou. 

O ISR. À.LBUQUERQUE [,moR10: - O 'honraido Si:". Pr€Jsidimte da R epublica 
a.penaJS fez s u,gg.estões ; Elle dedlaroru, quando ~ra candidato, que a questão 
!la reforma era aberta, e, ·depois de . aS1Sumir o go·ver:no, apresentou, na. sua 
l>'rlmeira mensage'll'.)., urn:as tantas suggestões que deviam ser, a seu ver. apro-
vertadas na reforma, ·si :o CongreS1So acha&se conve·Iiiente fazei-a. · 

O SR. AiDOLPHO BERÇ!AMiNr: - Agora feciha à,. quesfão, qruerendo, enfre qu-
\ras cousas, o restal;>elecimento da pena de moctte. ·E o nobre Deputa.a.o '*1.be 
t>erteitainente o qrue elle quer, tanto qrue :na sessão do anno passa.do veiul ·o 
addltivo rngim.ental no sentido de impedir ou cericear-o de'bate am torno da; 
reforrma. E .sabe-se por que o Presidente faz questão feo)1.ada cj.á reforma: é 
porque a missão brtannca, .entre 3'S CCHi.ciusões do relatorio Montagu, extgiu 
a re1'orrría da Constituiçii;o e ·o Goveirno se coffilP'I'ometteu, por carta assigna-
clil. pelo Mltni\Sltro da '.Flazenda, então-ISlr. ISa;mpaio Vida;r, e estampada no Ti-
~s, em ju1ho do armo passado, a crumtprrlr todas as conclusões do relatorio. 

O SR . .AusuQUERQUE ILIBoRI:o: - V. Ex. não .tem razão nas· suas aff\rma-
ções. ' 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - [provei ~sto documentalllnente da· t:.ribuna e 
ne11hum Deputado da maioria o ccmlestou. 

O :SR. ALBUQUERQUE LIBoRi:o: ;_ O !Sr. [presidente da Republica se con-
venceu da ·necessidade da reforma, pela experiencia e pela :praitica do regi-
men· no curso de a lguns annoB. 

o IS&. ADOilPHO BEROÁMINI: - Isso são af:firmações para UISO externo. A 
verdade é qrue se queir rr€1formar a Constituição sim:P'lesmente em obediencla 
1113 imposições do credor estraingei.ro: .in;gilez. 

O ISR. 1S:A' '.Fn.Ho: - O ISr. Au~gusto de Lima já restPOn.Qeu a esse ponto. 
O SR. ADOliPHo LBEROAMí:,N1: - · NãJo aiPoiaido. · ~ondeu á referencia de 

um Deputado iilglez . · 
O .SR. ALBUQUERQUE LIBoruo: - · Mas que tem -isso com o que 'estou di-

20ndo? 
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O SR. AooLPHo BlllROAMINI: ---, Tem'· muito,. 
Es't.á apre·séntando V. Ex. a rei!o~a cons1:it1.wi011al como qJUf)l>tão aber· 

ta; di<go q•ue depois se .toir.nou feclhad,a. · 
o 1SR. ALBUQUERQU]jl LIBORIO: - o que afifírmei é qule o candidato At,thur 

Berna;rdes dec;Jaironn a;berta a questão ·da reforma constitucional e ó !Presiden-
te Arthur BeTnaJrdes considera como necessaria a .revisão. V. Ex. contes\a 
isso? 

iCon·tinúo, 1Sr. tPt,esidente. 
Toda$ 3JS idéas preconizadas, com razãd, ou seu ella, pelo Sr. Assj.:o; Bra· 

si!, todos os qimedios .por e]le ruconse!O:iados, podem incm.ipora1r-se, por via 
de reforma, a;o nosso codigo po!itico. 

Po•r que :propugnar o• recurso extremo da rfl'vo1ucão? Pótnque, attentaii 
be'm, Sra. J:)e!_p.utados, sem a revo,~uçãó, o ·Sr. Assis lBrasil não (lOn.segwrã 
::mibsti<tuir, no podGJr, o S·r. Arthur Bernardes. 

tO !SR. AIDoLPHo BERGÀMrn1: - Quem df.s·se qUle o 1Sr. Assis Brasil quer 
swbstitu!r o · rSr. Arthur LBernatdes? 

O SR. ALBuQUiilRQUE LIBORIO: - E V. Ex. nutre duvi:das· a esse reàip€ito? 
·Pois faça attenção. "A. revolução, infQ!rma o :Sr. Assis Brasil, inst~tuiu UllJJll 
<lirec·ç_ão suprema · e!Ilcabeçada. por um elvfü ", cujo nome modestam~nte OO· 
oulta, ma;s facHmenite se adivinha . Não ser:á, .pois, Qe estranhar que· o ca-
béça. da r·evoFu.ção yenha a se·r o ohef,!'l da dictaü•ura, o arbitr:o qa nova or· 
dem de '0ousas, o mOl.ç-Ubixaba da futura situação :poJi.tica, ' 

·o 1SR. 'LINDOLPHo COLLOR: - E a c0ncLusão é natural. 
ó $R . .AlJBUQUERQUE ~RIO: - E' evidente. 
Oh.serva ·/francamente o autor do · manifesto ·qiue "na grande o'bra :por se 

realizar não prevalecerá a opinião de um homem, a não ·se.r que nelfa, se en· 
oa-rne a diz. maioria d.o povo" . 

.Pá sabem ·os selquazes do Sr. Assis Brasil o que os espera. Longe d& 
mim insinuar 'Q,'lle é o de.S>PQtisn1o, deif!ni.do pelp ipaladino da revofoÇãJo . como 
a "·concentração de todo o poder na,s mãos de um só' hmoeil:t" . SeI'lá, quando 
muito., 'Um - despotismo altenuado, porque ' o poder não' se ooncentf'l(lffá. nas 
mãos de .u~ !homem: a;pernas ~valecerá. a sua opVwião. · · 

O ISR. ADoLPHo BERq;AMINI: ~O Sr. Assis Brasil não disse ~sso. 
0-!SR. ALBUQUlERQU!El LrBORio: - Está no manifesto. 
O SR. Jo~QUIM DEl ISALLEs: · - Despotismo tê a concentração do poder nas 

mãos de um só, diz reailmente o manifesto . 
.O .SR. 

0

ADOLPH0 BERoAMINI: - 'Des•potismo· é o ·exierdcio d.o .poder arbiJtra·. 
rio e a;bsol uto. 

O \SR. JOAQUIM !DE 1SALLEs : - Muito bem. A.o mesmo tempo ,que decla· 
ra que vencedo•ra a revolução. não 1r>revaleeeI'á a opinião de um homim!l, aer 
crescenta - a •não ser qrtie nella :Se encarne a da maioria do povo. 

o tSR. ALBUQU'.ElRQUE LLrnaliJ:o: - Ma.s, Sr. PTesidente, 'poderá . o Sr. Assis 
BFa.sil desf·ralda•r, rnob'I'emente., a ibandeira da r.evolução? 
'. V-erdade seja •CIJUe a doutrina política c<msagra' o p.riD:cip.io revolucjonar!o, 
o dogma üo direito ipo1pular iá revol!ução. 

·. O direit.o de il'evoluçã.o, ·exclamou um <l,ia, no Prur1aim,ento, JoSé Bonifa· 
cio, é ·"o p•rincípio em •1}1~:fo. rnome existe a ordem politica 110 :arasil". 

A. direcção de u:m civil não torna ·,J;>opula;r, deJ!indo-lhe a índole mil!tar, 
um movi:mento q1u\e se arr.ima âls ba;ionetas,. e ipõe a su,a esperança n.o ,pre· 
domínio da força. · 

ICopi a candidatura Hermes á presidencia da ReJ;>ubHca, ·:µouve, entre n6!!, 
uma innegavel manitestwção victo1rfosa do militarism.o, que não p,erdevla o 
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seú cunho, si a !Classe amn,aida, em vez de ampia.rar o nome '11-0 l\f:arecha1,. 
prestigias.se o do candidato que não vestisse fa_rda.. 

!Pôde recLpI'oca.mente, uma rcampamha civi'lista tomar por lmmdei'.ra o no-· 
Jne de um militar, uma vez 1que o· candidato não seja o mfüi<tar, '.Pela sua d'or--
ça, illl,as o cida<lão, pelo seu merecimento. 

· _ISi o Sr. ~~Ur Bernardes rhOIUvesse desistido da sua candidatura á pre-· 
sidencia em razão da .hostilidade que Ilhe moveram a elle algunÉ elementos. 
armados o militansmo numeraria mais um, trium;pho, ainda que ·vingasse, em. 
'iogair da do a;ctuli\J !presidente, a candidrututa d~ outro civil. ;Na:ila mais claro .. 

Quando, :jioi1s, os milita.r€s, rque se sublevaram em rS. .Paulo, orf:ferece-
ram o seu con-ourso ao rsr. Assis Brasil, e!le, si não- q•ulizesse alijar dos seus. 
prl:ncipios camo uma ca;r.ga o ciVÜfflll,Or, ipondera.r..Jihes-hia que lhes. aeceitava 0 
apoio, depo.fs de des·p.irem a ·farda;,. é ~rderem a qrualidade de m!lit8.i!"es; por-· 
crue, na sua attitude, não ·.lJ;a;vla co~mo disfarçar uma irr.upção militari·sta, qu(l" 
a •Uilll, civilista não era licito palmear e ' incitar. 

!Mas, que fáz o Sr. Assis Brasi1, impeil.Jido_ pelas .suas utopias -revolUco. 
narlas? Açula contra o poder rcQl.llisti_tuido o el-emenrto mi.litar, encarece a effi~· 
cienéia de· suá cooperação, tece a mais calorosa apologia da levante · de 5 4~ 
jtliho, e não tre[)ida em aflfiançar que "o criterio instinotivamente sabio do-
1>0.vo •rehabilitou os soldad<J;S aimotinados de 8'. Paulo, que cresce-raro na !ma- -· 
glnação po·pular como herões alb.iiegados e maignanimos votados eim sacrifi.cio 
fi l!bertação da Pat•ria" . 

Onde iria o Sr. Assis Brasil b-~car a prova de que se acha iâ frente de" 
um movimento nacionan 

O rSR . A.D,oLPHo BERGAllUNI: .:_ E onde V. :Ex. pôde biiscar a 1prova do 
contrario? . 

O -SR. A'LBuQUcEJRQUE LIBORIO: - Na attitude do povo nas suas ma'Il:ifesta--
ções; na exlpressão do seu \Sentir relativamente, .• 

O rS.R . .AIDo:uPH.o BERaAMIN>I: - A . p.opulação da metade do Brasil está de-· 
llalxo do regimen do estrudo de rSitio e não •PQdemos ,balancear ·bem a situaçãoo. 

O rS.R. ALBUQUERQUE Lmoroo: - ~as a verdade é que a optn!ão da maio-
ria do Pa iz se tem rutd'irmado ... 

o ISR. AooLPH.o BERGAMINI: - rNão se tem aflf1rtriado, tall. 
O rSR. ALBUQUEf!QUEl iLIBORIO: - .••. ao lado do poder .constituído, em prq!. 

da camsa legal . 
Onde se .firmaria o no'bre ~putaido pel·o Dl<>tricto Federal, para assegru-· 

rnr que a opinlãio nadonaJ a!pplaudiu as oasernrus amotinadas. 
O SR . ADOLPHo BElRC!AMINr: :....., A o•pinião nacio:nal affirmou-se- Pl'ó revo-· 

lução. 
0 SR. ALBUQUERQUE LrnORIO: - Não! Sr. P1·es ldente ! 0 norVO brasileir o• 

não vacilla na opção entre a anardhia e a -Repru(b!i.ca, entre a v!olenc!a e O· 
direito, entre a deso~d€im e a ,.pa z. ®He tel!Il. intuição dos s eus verda<lei•ros 
interesses, e soube opp.Ôr a m -ura1'ha moral da .:s•ua .condemnação e ' a reslsten--
cla ineicpugnaveil dos s-eus peitos aos attentados co-ntra a patria, âs tenta.-
Uvas de revolução. Elle não i•gnora qrue- ·a masihorca n a da aons:t•rõe, e <IJU.e, 
consoante o espírito do regímen, a !orça não. se pôde arrogar o paipel ue ipa-

ladina da democracia, de aribitra dos destinos da p.atria, de ora;culo ipolitico-
da sua organização· cons-titucioruíil. O poV'o lbí'asfüeiru nã:o ser<á !já.mais um 
vassrulo da espada. Elle e<st!á ao par de que a missií.o da fo.rça al1I!lada é au~ 

h-a, o rseu dever ê :outro, ootro o seu .destino. A /gloria della está ho culto da. 
obediencla, na submissão á iHscip.Una, na 01bservanoia da .Jel. 



_,, 2SO 

. .Omita c ter que .um v-etera.no · do ·oiv-ilismo timbre d~- àtirar, nesta -~1.0Nt' · 

~tormehta.da da e:rlstenoia nacional, as forças armaidais no vortice da política. 
do se u .paiz. · · - ' 

• O exeroito, di11; - um grande' .escrtptOir, fõrma •em . .t'.O'.mo do direi1to pop'llilar . 
. à · tr~riohetra i1in,penetravel do heroismo; e as oyinlões, as p.roprugam.das, as rei-_" 
vin<j.icações paCi:fioais eXJpa11dem-se livremente á sombra da sua im:piwoiaJi-· 
4a4e tutela1t< ,; 

Assim, Sr .. PJ.'esidente, ê ,qu~ sempr~~ pensou o ;Sr. Assis Brasil. Que ~s- , 
.-tra1111ha metamox1pihose nas COiI1Vi·cg.ões do il.lus tre repUJbJ.ilcano! "Fosse elíle .tri-
urp!pfuante na ~njpanhá, que_ se ufana de " ·encrub'eçar", "!'l a si-buação .nO!V:t, 
que··se ina ug.u.ra;ria, ·pelo ~1·.restigfo da êsJpada, salke as buinas mo:r.a.es d<l!l:I ' 
.a,cqntecjmentos, não tarda ria a immergir e . d~saippare·cer na proceUa da anar-
·dhia. miiltaJr, si as f·ol1Qai5 mo.raes e matériaes ~- JP<.l:Cio•nalidade não O!PPU-
:~sse.m a · ponto a sua rMJCção ed'.:ficàz, · restituindo.-a ão <Governo civ~J. ao, qi-
reito de se reg>er ·pela ·livre escolha do povo, e não pel~ v:oritade e J}ela i'l'fl.-
·posição da trq)}a. · · · 

"IOom a sUJper ioridade da ifbrça, reflecte .um sabio f!YO.Utico, o soldadd, de-
,pois de exiperimêntar contra ·-os § €1\l!s chefes a vantagem do llíllmero oobre o. 
aurtcri-d~e;· 'I''eivindicar'á: Ioif-cam-ente 0 exerclcio, contra ·o paisano, d!'$-se · di·-

1,eito, que ·-os ci'v.iis- ~etend'em ·menear uns contrà o-s outr,os , " · · ' · 
•S'ob 3, ~ inaisciiira de .UIIl'lia •. tl:leoria p0;1itica, pois o que .o manil!'esito . e~n de-

barbe aiooi'ta e revela, -é a ambição e a -incoherencia de um ·.homem, que cerra' 
..a~ o•lhos ao seu fulgurante passado, pa ra se converte r •em cortes~o ·do.s {jJUar-
teis, . em ent;lmsiasta da força, em a,polog·ista dos militau.-es que rOU111Pem com 
O<S Se<US deveres s'Ujp,rem,ós ,. 

!Si não se abonà" e' m títulos de legitimidade o concurso dai <:lasse aima:-
cla CÓmo fa utora da !l'evo1uçã9, vejamos, Sr. a:>residente, qua.es os J,na les q~e 

:aiil·g:ustiairn, o :j3-rasil, e a, reclfymam, e . qiuaes os r emedios de que proma:narã: a 
··1-egeneraçã.o da Republica. ·· 

iNo q·ue cimcerne_ lá ther.apeUrt:i-ca recomrnendada co:m (}mp~e, no nía-ni-
' resto, já o . 'br:flhante. i[)e.putado por Minas ~rl;teS, :Sr. ;Francisco Cfll1'l)POB, !lID 

_- - me'm?'ravel discurso, màgi.stralmente ilemonstrçmi qiue $ão-, ,Pelo m e nos, _ duw-
' . dt>S&;\ as vi·r.t~des e'SIPe-Oi·fcas de remed.os que se aiconSellha m, e c uja eJi;Cellen:-.· 
., ·eia ou~·aiti'l"a se assoalha. _ 1 . · • . _ 

Bem sei, <Sr:. iPresidenrte, que isto de curar uoenças, no o!1gani-smo -assinn 
de fnd~vid'UOS COIDO; de ·nações, ;µão é · 'tarelfa com <lJUe todos se' àtreva.m, ·e ~O

_. greni: resuJtadõ ':feliz . ·S~ ao 1Sr. Assi-s Braisil i11e não occorreu, ,pa;ra a mbles-
tia, o esp:ecilf-ico ef<fic'.1Z e ooguro, d~ S\.lP'pôr é, porém, que o s~ -sens0' 1 clini-
co ,tenha 11!.tina do coni o vruuád~i-ro dià gnostico. 

'· "\' _, . Trns são, a seu! sentir, _oo; mailes, que nos affli~em, e enoita!'n a •politi~a 
'· 1-e'p-ubHcana, sobrelevando ean grav.idade a todos, os mai<S: -a ' .fa,Jta de ' J"epr~'

senrtação legi•tima ' a " falita de justiça, .a falta de ·boa admtnistração .. -
lmagina.rio é o pr1mei-ro achaque apontado : DeLle não suocum'birá. o 

~rande enf•ermo, o gig.ante b'1'W&iie-iro, ná curi.osa technka .verball d!> ;St. .AJ;-
:s i-s ;Bra;si1, •que parece- signtficair Iirosil gigaintes.co, pois nãio -consta que ne-
.nhum gigaint-e al<l.Ui -se tenlha nrutiu.ral-izado, ou haja vindo 'á luz soib o nOSSo 
cêo, a me'nos q-ue s·e use a exp•ressão, .em sentido figutrado, com relá ção, ·pOl' 
ex-emrplo, a lRJuy Ba;rbosa, de que m se iPôde d.ioor â. }usta q1ue~.:(_oi .um ÍJigáinJte 
;imu!leVrio. Entende-se, ~ certo, o q{Ue o ·Sir. A,s~is Brasil deseja s:i,gnif·icar,· 
.mas -a sua e-xpressão ê imiprop:ria e lnexacta_. - -· 

Carecemos, então, Sr. Presidente, ·de r.e,pres'entàção :iegi'tima? 
EXara tesame.ll!te o manifesto que o (\3rasfa "ní)-0 tem. reP'resentação ~r

·dadeira". Mas essa prolP<Osiç ão é ' indemoli.Stravel. Não J.'esponde seme}ha;nte 



~ 281-

genemli~ã.o ao1> !factos, .em que <eiumpria aasentair, oog111nd0 comezinh,9 pre-
ceit1:o de l~gfca ·ililductiva. 

, IO 1SR. - :AlDOLPHa CB!Jmo,\.:&HNI: - · !Esse tom domgatieo com que V.• Ex. IÍa.!; 
as suas affiiNn~ções, é que não põqe merecer o nosso awplauso, 

O HR . .Azimvm>o tLrMA: ~ <Elssa Jogica ê falsa! 
· IO SR • .AunrQNERQUE LmoRio: - ;Mas que logica, santo Deus?! Eu ainda 

nãio f<Jlrmu:lei os a,rgumentos, e já o .no1bFe Dep_utado ps considera falso.s! ... 
dra ):>em;. argmmentemos. . ,; . . 
Dos a12' · r~eserutárites da Naição, de que sé compõe esta Casa do Con-

gr.esso, poucós ·.Uv<eram ·as suas eleições dlscutldas e contestadas. ObvJo é Q.Ue 
oont.ra todos , elles mil! t:aim, na politica, adv"'rsarios, dos q uaes poucas puze-
rean o seu dtreito deÚes eIJ1 quvida e litigio. !Dentre 2.12 Depmt.ados creio <mJ.& 1 

não orço:u po!r m o. niumero doii que viram controveritida a legitimidÍl.de ·do 
1!1€111 direito. Assim qÚe o miandato de du:oo.ntos repre;sentantes do pov-0, :peló 
.ri:tenos, procede, ev!den.terrre.nte, no consenso un,í,nime Qos politioos, sem dis-
tincção de côr partidaria., da vontade do povo, cuja ooberania ' é o !flunda-
mento do no• so direito .politico. 

O .SR .' MxruPlj:O .ÉEIR:GAMINI. e- O silencio p'6<'(e signiftcar· desanimo, te-
mor· ... 

o ·SR. Azl!MiIDo LIM·A: - ·Escarmento. 
o ISR. ' AnoLPHO . BEtRGAM,m~ : - .• ·.. pôde !ter. po'r ;fim eyitar o sacri!rioio 

do cor.religionario, ;p:o.r medo de perseguições do poder . constituido e t:antaiS 
outras cousas. · 

. O ·S'R. A~. LIMA~ - De maneirai q•ue a logica do orador é muit!) l!.ll-
per!icial. IS , Ex. '!lã.o se aiprocfundou no conhedmento dos factos. 

o !SR. ALBÜQUERQUill .Lmoruo: - !Mas, a minha conciusão· é irrecusruvel. 
O .nobre Deput1:ád0: nãc> a 1podiérá retu'tar. • 
O ISR. A~Ó LIMA: ...::._ V. Êx. responda a. uma iper@unta: as eleiçõea 

no .Bmst! são wrdadeir8$? . ' . . ; 
o \SR. ALBUQUERQUE ' LIBORIO: --:- Quam.to á IBaihia posso garant ir a V. Ex. 

que as eleições são livres 'e verdadenras.: ' ' . ' 
O .SR. A.Z'EVEI>O LIMA: - A eJ.eição de V. Ex:. toi verda;deka? V. ·'El:x:. 

Teiu diplomado para a Oámara ou ~'Iltrou Pl'J3~dioando . o d~ploÍm;i. de ouko 
cani'!idato? Quem estava com razão, os eleitores qüe votara~ ou V. Ex. que 
veiu annullar as :;i.ctas? • · 

o SR. AroLPHO BEROAMINI: - Não sã.o verdadei<ras as· eleições: ·a.hi '08tá 
11, :prova· - .é qu~ a minoria não, ,~m representação. · 

O .SR. Al:.BuQUERQUE iLreoruo.: - Em q1Ue se estriba o nobre Deputado pe'lo 
Districto Federal, Sir. 'Az.eveqo Lirrna, para affirmar ·Q!Ue não fui _eleito? · 

O SR. .AzE1vEDo :)'.,rMA: ,... Não , sei si !foi ou não foi; .as actru3 dizem q<Ute 
nã.o. V, Ex. não . veiu. dtplomado . . 

O S&. ALBuQUERQUE LiooRio: .....,.. Em não ·me haver dip'lomado a Junta 
Apwradora da' ff3.alhia? Mas, então, .Sr .. Presidente, c;onstituirá acaso :o· di!Plo-
ma um titulo Íiiqiuido . e certo de direito? 

O SR. AZEVEDo Li;MA: - E' a presumpção de ll!In é(ireito. 
o iSR. ALBUQUERQUE LIBORIO: ..:...- Diz muito bem V. Ex. que é uma :Pl'.6-

sumpção de direito-. ·EJ. .essa. presU!ID{PÇão .não se poderá desprezar á ! 1u!2l da, 
verdade da eJ~Íçã:'o, estudada, examinada, esmerÜ:hada pelo P'Oder ver.Lficâiatro? 

O q•Ue é d~ e.stranhar, ·sr: !Presidente, ;é que o nolbre 'tDeputado- "pelo _Dis-
tricto Federa.!, ique ei:-a Candidato é(iplomado e, p_ois, .com voz no seio da Com-
missão de I~q1uerito, lâi qüal coubé, a ver~icaçãci das eleições da Baihia, nãà 
houv.esse acudido a teID!Ilo com, a · ·sua pa.1a"1ra ardo-rosá '.e . combativa em prol 
do ·CJJÜe a ca'ba de dizer !Que :rep!Ultava um. direito, esbuHiado, a seu ver., pela. 
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üamara, cedendo a injuncç.OOs Po<liU.cas. Todo o candidato· diplomado pôde 
ollte~cer emendas aos Jjareçeoos das commiss~s . de inquerito. IM;;:lis a ' emen~ 
da do nobre Deputado ,pelo ' Di.Strict.o Federal, Sr. Azevedo. Lhrta .. .. 

O SR. ·AziElvEDO ILI-MA: - Que e.roenda?! 
O SR. ~QU'EIRQUE .L100roo: - .. .. ao p~recer do Relator da Com;mlssão 

de l'nquerito ••. 
O ·SR. Aimvmx> LU.[\A.: ·- :NâG a.presentei -emenda alg·urrla ...• 
O !Sn. ALBUQUERQUE LmoRrO: - ... relativo iâ.s e.leiç es da Ba:hia, ainda 

beIIl que 1S. Ex. o di21! - est:á por surgir, estendendo .as ·asas de sua piro-
tecção, do seu carinih<>, da sua justiça, pol.'qiUe não di21er? ao menos dQ OOÍi 
ooJJ!l'.<i.rto morrul, sobre o pretenso dilreito periclitante do ~ndidatG, de cujQ jii-
plOIIlla tive ensejo de contestar a ·legitimidade. · '· · 

O SR.. AZEVlEIDo LIMA:· - !Começo po•r dizer a V .. Ex. que nãio estava r-e-
eonhecldo e, !Portanto, não podia apreoontar emenda. 

O .SR. ALBuqui;lRQUE Lmoruo: - Que se fizesse a depuràçã:o, mas com . o 
protesto .. de V. Ex. 
' O 'SR. AzEvEDo LIMA; - Mas, si não fui reconhecld,o antes de V. Ex;.? 

O •SR. AusuQUERQUllil 'LIBORro: --.. .SI havia um dilrelto ameaçado, V. ~ .. 
que se diz UIDl. defensor da verdade eleitorall, não podi·a ficar lmditterente á 
.suâ so.rte. 

O .SR. A.Dar..PHo B'.lllRCJA'.MIN·'!: - V. Ex.. está coIJlfundindo tudo. Não esta-
vam os reconhecidos ainda. 

O SR. ALBuQU'EIRQUE Lmoruo: - Nãio estou con1lundimdo nada. Os n<~bre$ 
Dep·u1tados, ante~ ·de reconhecidos, ·podiam, aip·resentar . a · emenda a que me 
retiro. 

O SR. A.IloLPHo BERGAMI'NI: - · Nãci se podia apresentaJr emenda,. 
O SR., ALBuQUERQUE Lmorucr: - V. ffilx. podia, sim, ap·resentar emenda .. 
o ISR. ADoLPHO BERGAMINI: - Não! Só depois de ' reconhecido. 
O 1SR. A!AruQUERQUE Lµloruo: - V,. Ex. mostra não conhecer o reigiJUi.ento. 

, 0 SR. AzEVEDo LIMA: - 1'Elstam1mos no oratorio, como adversarias de 
V. Ex. 

O SR. ÁLBUQUERQUEl :)'.ilooruo: ~ VV. EEx., qµe Be estão arvoranO,o em 
dafensores dos fülreito.s 13opul!llres, deveriam, ter-se post9 ao lado do direito qJUe 
a!firma.m· foi adquirido no ;ple.Jto eleitoral dai Bahi-a. 

O Sn. ADOLPHo BERGAMI'NI: - V.. Ex. está errado, está truncando á. ver• 
i'iade. · Não estava reco·ruh ectd'o. 

O SR. ALBUQUElRQUE LIBORIO: - Sem · estar embora reconhecido, V. :Ei:x. 
poderia extra;Mr _da .ganga -O.o seu am.or à verdade eüeitoral o oiro · de un1a. 
emenda repa.radora. M:as V. Ex., para usar uma e:x;p·ressão de Ruy Bal\bo:Sa, 
fice.u "mudo como um cad1lhãio enocavado" ! 

O IS.R. AIDoLP:cro BERGAMIN1: - V. Ex. está rfazern:to apenas pyrotec:hnia. 
V. Ex. permitta: não estiá dizemfo a verdade. Eu nãio tin-ha o direitG de 

apresentar emendas ante.s de estar recon1hecido. 
- O SR. ALBUQUERQUEl LIBÓR10: - Poderia, porque estava diploma<'lo. 

O ISR. ADOLP!!O BElRGA.MINI : - Só · ;poderia aipresentar depois de . reconhe-
cldo. V . Ex. nao ' conhece o Regiµiento da Camia-ra. ' 

O ,SR. ALBUQUERQUE :Lmoruo: - O Sr ~ Se·a;bra FHho, que erà diplomado' _e 
não foi reconheeido, àpresentou umà emenda ao pareé·er da Commissão, man-
dand~ reoonlhecer 'o candidato ·que ella reputara não eleito. · O nobre .Deputado 
Sr. Adblpho Bergamin! assistiu aos' debates no seio · da COIIlllÍlissã:o, e não 
Apres~ntou em~mda nellihl\lma. ·si houve esbulho, S. E ·:X:. fO·i corresponsavél 
nelle pela sua commoda indifrferença, oumpiice .pelo seu s_ilertcio. · · 
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AgoFa, ·q!Ule o caso é : irreníediavel, S. Ex., que oo evàdira á re"1)onsabi-
~idade de <Uma, attitude IIlO mOIIllento CJIPpOrtUlno, se lniflamma e allV10rOÇa em 

tomar · so!blre si o eneargo de uma defesa innocua. 
til' o ca'5o de dizer :que o Interesse pela sorte do Q.iploma po.r mlm con~ 

testado nãio . madrugou no zefo Uberal e ;jurídico do nobre Deputado Dela" :I!>is~ 
trido Federal, <IJUé nos aP1Parece holje com este clamor serodio, Jnoppo·rtuno, 
1nefticaz. ' 

·P.aladino xetardatario de urma causa por que s6 · ib.oje se apaixóna, teria 
s . . Ex., em'tl~U\cando, quando dev,era faJla.r, · cediido ás suggestões jla sua . 
convenlench pessoal ... 

u SR. ADOLPHO - ~FJRGAMINI : .;._ Não apoiado.' 
O SR. 1ALBuQUElRQUEJ L!BORIO: - .,. , para não crjaJr embaraços ·ao seu re-

conhec'imento1 
O .!'IR. Aoowao BElRC!AMINI: - O que V. Ex. está fazendo é pyrbtech_nia 

para e.~.pantar as ga:lerias ~· · 
[J:>ermltta-me· V. · Ex:. · um esclarecimento. 'Eu não' podia, como o !Sr. Aze-

vedo Lima, q 11e estavrurnos contestados e não reconhecidos, não podlamrn~ 
a.pl'escntar "'ménda aJ.g>'µma, porqu.e esses casos veem para o 1pleria!rio e · nelle 
nõs nao Unhamos assento. 

(J SR. ALB'TJQUERQUEJ .LIBORIO; - V. Ex. está. enganado: podiam. 
O SR. AZlllVlill>o LIMA: - Mas, a~ém de ' tudo, se já existia emenda? 
O SR. AI.BUQUEJRQUEJ LIBORIO: - iMas a einenda só reconhecia wrn candi-

dato diplomado, e tres !foram "os candidaitos · diplomados qtie não foram reco-
n;JJ.ecidos. O .nobre Deputado' poderia amp!i.ar · a emenda, abra,ngendo· ne:ila o 
direito <los <1011s candidatos que nao alcançava. 

O SR. AVOLPHo BElltUAMINl: ·- - V. HJx. me C4amoü cte. dere11sU'r retarda.: 
tar1o de lilberdades politica.s. Está enganado. Eu era membro da 1" Commis-
~ãG de lnql1'Ler1to e o · meu tempo terminava a 13 de ma.to, pe1a razão de i!Íü:o 
ter sido· reconhecido e no· dia 12, atacado de uma grande periostite, vim â 
Commlssao e apresentei !UJn voto _ean separado defendendo o direito do · can~ 
<lldato Al-ctdes Ba<hta, co.nt'ra o :<liual ·havia a ma. vonta.'de do Goven10 e con-
tra~ie l · essa vontade sobera:ç.a, vo·to que, para fortuna do eleitorado amazoc 
nense 1oi· co'nvertrdo em parecer. Já. vê V . Ex. que deferido· a liberdade em . 
todos -os m·eus votos, mesmo a'llte:S de ser reconhecido. 

O SR. ALBuquEJRQUEJ LIBoRio: ....,. Mas V:. Ex. não ·quíz pronunciar-se a 
rospett.o da.~ eJelqõe,lJ ,<Ja. . Bahia, a cu;fa discus~ao assistJu, "ermo agora, .. para 
affirmar .que não fui e/eito, quando, -Sr. ·Presid.ente, como o · provei, º ""meitt 
humilde nome foi victorioso nas ·urnas. 

O ISR . A:rJOLP.Ho BlilRGAMINI : - E , no :cas-o do Rio. Grande do ;Sul, eu, que 
jâ esnna 1·econheciôv, )}tJdi vi'5ta e, tendo a aj•uda .do hour'a.do· e querido. ami-
go 'Sr. HenrJ.que Do&swor.th; ipassei uma noite inteira ef'tudando a~ eleições 
e, .no dia seguinte, apresei;:itei meu parecer. 

' o ISR. ,LINDOLPHO ICOLLOR: - Dou n:ieu testemunho. 
O 8R. ALBUQUERQUE LIBORIO: - ·sr. P!ilsidente, volve.ndo â dlscussáo, do 

manife.sto do .S.r_. Assis Brasil, da ·<lJUal me afastou O· 3JI)arte Intempestivo ao 
nobru Devuta<lo ·nelo ·Dlstrlr.to FederaJ, -eu noto que não vejo polr · onde S" 
possa affirma:r que, no iBrasil, na regra geral é não se acatar• o :princi'pio re-
presentativo, que se fmip1:5e como radlosa corrQulsta do d1'relto moderno e DP.o~ 
cessldade irresJ.stivei . da vida ·contem'Poranea.. . -

Um ou outro exemplo,· em .que, no. rec<mhecmento de poderes, ,p.revale-
ca o crlterlo partJ.darlo, com posterg11-0a.n do voto poputwr, não pôde servk 
de !undlvmento e escudo_ â. assertiva. catego;izl'Ca .. e · desenganada. de qute ao Era• 
si! lhe !fa llece "representação verdadelrl.i.". 
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' " . Sei;ta:, Sr. P1·esidente; fundar a generaliza.ção nos factos . esporaiUcos, e 
desJ?-rezar 08 .1facto,\! constan•tes, lnvertenü·o 08 precettos do raciocinio ~ offen· 
denuo o senso commum. Seria lnduzlr a regra üa ex;ceipção, que a regra não 
pôde :fugir, e CQllll que se . confi'nna . Seri.a transtormar ' a regra em e;x:oopçã.o, 

- .e attrtbuir á exc~1io os fõros de regra, para· inscreve-r, no rosto deste ai;-
ranjo estupendo, a trlsJe conc:J.usu.o. -de qiue o ·" Iiovo brasne11re não tem rei;i.re. . 
aent.a.;;ão legi<tlma", ·' 

Mas para os raros casos, em que se não 01:>serva o' direito ·de voto, e se 
i'eCOnlhecem mandatar!os do povo <:a.nfüdat-0s não eleitos, esta.riá; pdr"Ventu~ 

ra, . como · cu1cta o 1Sr. Assis Brasil, o adeq'Uado conectivo na "remodelação 
da constituição e das leis .pelos -meios •SUmmairtô's da ReV'Olução"? Clare ·é 
que nãp; _porque o principio reprei;entaiuvo';' o nosso codlgq supremo o con· 
~gra, no s~u portlco, como o esplrito me8mo o.a nossa democracia constitu-
cional, e lê da es.sencia do principio representativo o respeito rigoro•so á .von-
tade do 1pÓVi:> rnan!:f€Stada pelos seus suffragiós. 

_O problema não é, logo, de re!órtma de . leis por :mei.Qs revoluctonario'I~ 

iller~ de reforma de costumes por meios pacit!cos . 
. Eu, po.ré1r1, não adopto ·esta consequenela, visto como rejeitei, :pór !irrn-

:nea, a premissa de qure são m'â.<>s os actuàes costumes politicos . . · 
Elles se resentlrâio,, como tudo o q11>e vem dos homens, de failhas, que a 

vre.car1a ·Condlcã:o ~umana não võde evitar, e são susceptlvels de aperd:e!~<>a-

mento. 
Na~Jáo ~ovén, sem um longo tirocln!o na pratica das insUtuiÇões con.stl· 

tuc!<inaes, razão >é q1ue, ipor vezes, se lhe em'bote º· f.nst!ncto da dem0c'racln. 
o eenso de d1re1to, o tacto da ubérdade. O vemedio, porém, para esse trlbu· 
to, lnelu•tavel da lneX!perlencia politi~. está., .sob o paliio dá lei, do amor • 
da paz, e não sobre o braseiro da anafo'hla, do od!o e da :revolução, na evo• 
iJução dos costumes, na sua refõrma lenta e gradual, obtida pela q!ffusão ·do 
ens~no, pela cultura c1vica, moral e ·ipolitlca do ·Dovo, pelo Uberalism'o da o,pi-
n!ão W.rigente. · · 

A ~voluç!l.o, Sr. Presdente, que o. S'r. Assis Brasil .Porfia em aposto'la.r, 
ainda 11>rete'Ilde dota;r o noo,so rpall'l com outra excelsa con(jjuista da civlàizaiçã,o· 
humana: a Justiça. "IO BrasH baite o P'é o autor do manifesto, não tem jus-
tlcâ". ' -

Ainda aqui. ê mistêr discriminar. Qual a Justiça, a que allude o Si;. As-
sis Brasll? A das nossas leis, ou a dos noss-0s homens? A dos textos, ou e. 
da tqga? A que se corpoz'ifi.ca e consubstancia no pacto fund·ameritàl, ou a 
que ipraticam os f'llnccionarios do Estado incumbidos de a distribui.r? 

'81 o Sr. A:ssls· iBras!l assegura que não temos jus,t<iiça legal., · nãio se !14'.re· 
ceia de dal' curso a uma desmarcada· erronia. . · 

"Nâio fol mais reUgioso, escreve o pr!.'nc!pal autor da cmistituíÇão, no 
traglco grego, o sentimento da santldaide Cio di.re!to ao attr!buir a Pallas <i- fun-
daçã,o do Areopago do que em nós a<Y cl'earmos a ·jusMça re·publlcan;i.". Basta 
,ii.ttentar, .Sr . Presidente, em que, entre nós, a · j~st!ça é o sacrar!o . ·e· o 
oraculo da constituição, cujo texto iintel'P·reta soberanamente, mantend0-o 
contra "os excessos do poder, que faz a lei, e do poder, que a , ex~~b.ta". 

"C-0lumna mestra do Governo do palz" crio dizer de Washi·ngton; ;i Jus-
tiça tem, como toda a gente o sabe, no regimen americano, p a ra nós trans-
plantado, um papel lncomparavel, .P•reex:celso, sagraido, uma subiime l!I'.>Í\Sjlãr>. 

· ·.i;Ji a lição àa exper!encia nos ' sug.gere, no tpcante â. justiça, ;;t ad'opçãt> 
de a:lgumas refornol!'8 TJ.as nossas fois, dah! não se vôde c(}' 'lglr seni:;«ta-
mente que d.e justiça -ca1·ecem0,s. 

Redar.gu!.râ, acaso, o Sr. Assis Bra.sH ·que a .jufitiça, I de -q·ue trata.,:·é a 
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ex~rc!da pelos "homens"· que .. trrohem os ·altos deveres de seu sa<:erdouio, e· 
conspuT,C;am a to5a? · 

Mas então, .Sr. Presidente, -acredit?-I"â e. illustre · demagogo Fi1Jgranden.-
se que. a revoluçi'í.>0 ha de operar o milagre de trallJSfo.rmar a mora,J,idade dos . 
maigistraC.os que pos~er.gaim a justiça, e a vmpeindirum? 

Supporá elle que golpes de decreto ·possuem o ta:lisman que ha de rege-
nerar a zrtagistratuT·~ brasHeira? 

Poder-se-1ha. ê bem verdade, advertir·me 1;1:ue, enthronizada a revolu--
ção, o ,.sr . .A!ssi1s BrasH, ou quem Uhe rendesse nas iredeas do gGverno, ex-
cluiri·a da magistraitura -os jui~ que a) desservissem, e te·ria o til'!o e a for --
tuna de os s·ubstituir por homens Lhcorr.uptiveis. 

O 'SR. LINDOLPHo PmsõA: - Aliás, lha nisso, uma grande injustiça á ma-
gi~tratura brasnefra, q·ue ê · mustrad~ e digna. (A:!POfaàos.; muito bem). 

O S~ .. 4JiaUQUEIRQU)il LIBORie:, - A' observaçãÂ>, Sr. Presidente, não pró_·· 
cederia. Dado que fossem cerruptos em regTa os nossGs juizes, o que. eu1 
conte8to _:. porque, con:-0 muito bem diz o nobre Deputado pelo Paranâ, a 
magistratura brasileira ê dtgna e mus<trada, <:!!>pa:z e honrada... (Muito bem) . 

O SR. ADoLPHo BmRaAMINI: - Mas aperreàda ·pelo G01verno, nomeando-se, 
na justiça do D.istricto Federal, filhos e genros de mÍlllistros, o que, aliâs,.. 
é muito feio; 

O SR. .AultrQUER'QEI !Lmoruo: - - •. .,tão tremendo m:al não seri'a i;:ô a. 
desmo·ral!zação e a condemnação .•• 

O SR. AzEV'E!Do LIMA: - :Ma:s não assegurou a independencia do Minlliltro. 
Sebastião de Lacerda, cuja casa foi a,ssa,Itada e varejada. 

O SR. ALBUQUIDRQUE LIBoRio: - ... de uma classe, ou de um systema . 
político, senão ta:mibem de uma época. de um IJOVo, de uma nacionalidal'.:lil. 
aue vivesse envilecida no marasmo da intltf:!erença soib os gri.Jhões d<l tama-· 
~h:i. calamidade. · · -

Do a:bs.uI'd.o da C·011cJw 6.o resaíta a inexn<'t!dão da premls~a. 
Para que se unitl:que, ·con:o quer <:om acerto o Sr. Assis iB:rasil, o direito· 

de legislar o processo, não ~ mlst<êi:· fa•zer nenh,uma. revoluç·ão; basi:a; r~ 
formar-se a :nossa magna ·carta, ·adoptando·se o. VJimeir.o alvitre de !Ruy Bar-
bÔsa na sua 'plataiforma apr-esentada e.m 19.10. · 

'Mereceu, outroslm, especial menção no manifesto do .sr. Assis Brasil~ 

entre os achaques fataes ao nosso regimen, a. preponderancia do poder e:x:e-
cutl'Vo sobre os 'outros dous Ol'gãos da· soberania naci0111al. ' 

"E' preciso, {)]ama o Sr. Assis ·Brasil, que cada ·poder se mova na sua. 
orbita prop.ria. Calda fun<:ção deve entregair-se ao seu orgão respectivo. -" 

'Não ha ·como negar, Sr·' Presidente, que, na pratlca do systema preslden--
cial a observação dos factos nos mostra que o poder executivo tem e:Vidente su--
premacla sobre os .dous outros ramos <lo poder pubHco. E' que o presidencialismo• 
como ·rtudo no mundo, tem os: seus :prós e os seus contra,s, e na referida su-
premacia está. um pontra compensado ·ppr vantagens incontestavei1s. Como 
no reglmen p·residencia~. a meu ver, os . prõs sobrepujam os co,ntras, eu O· 
consldel'o, como o · Sr. Assis !Brasil, P'!"eferlvel ao parlam•mtar, 'err.quanto; ao· 
menos, o illustre po!Hico não ' remodelar, nos termos da sua pron:essa, ·raà.i-
calmente a Rlep.ubllca, . c'oncebend()l; ide certo, ou inVlenltan<lo ~l'liolr s'ys~ 
tema de .goveMo que, o que constttue a gloria dos çonvendonaes de P)li-
ladelphla. · · 

De mim eu digo, Sr. Presidente, como me lembra ter lido · não se! onde,. 
que a ex•cellencia de .qualquer regimen politfoo hão está na fô r ina, que re--
vestirem a s suas instituições, n:as na essencla que ·ellas contiverem, i-'lto 11-. -
na segurança legal que abroquelar a Uoordade, aspiraçãG eterna dos povu~ .. 
suprema conquista da ci'viil-izaçã:o. (MWito be-ni). 

' 
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'JY.faS a liberdade, ' em Cujo nome -OS semeadores / de sedição aJlegam de&-. 
.terir o pendão do seu delirio revo.JucionanfO ;não pôde ser invo·cacJ.,a pelas pai-
;xões tempestuosas que se incenderam e embraveceram de modo inaudito con-
tra os actuaes depbsitarios e reip·resentantes da autoridade. {Muiw- bem). 

Elsses frenesis da deso·rdem alh.tcinaida laiceram a patriá, cuja ,paz im-
.moiàJir.. a ·caprichos desatinados, mas· passam, e dla virâ. em que dei;a.ppare.-
cerão da téla dos acontecimentos, sobre os quaes tremulará gio·r!osàmente 
v labaro da, fraternidade brâsileira. (Muito bem) • , 

o futuro só se lemhrarâ. da faina demo1Ídora do Sr. Assis B·~a~n. ..:n 
que cano;niza a revo·lução, ,parn:. a lastimar e maldizer: ao passo t1ue ae re-
·cordará da resiistencia heroica do Sr. Arthur 'Bernardes no cumprimento do 
.seu dever, que é um sacrificio temeroso·, ;para a applaudir e al:Je.nçoâ.r'. , E' 
que o futuro, na sua sereniqaide, não confundirá o 'fel dos rancores este-
.reis a serviço da cobiça ·com os inter·esses permanentes da pat:rla, em cujos 
àestinos étel\!1os pomo sas nossas mais caras es•peranças. -(Miiito bem; mufito 
bem.,, O <>r<Lélo1· é m'vwmente cump<ritmentaão). 

SESSÃO DE 19 DE MAIO 

O Sr. Baptista Luzardo ·(*): :Sr. Prêsidente, ha doze- dias que esta 
·C~sa do Parlamento Nacional se está O'Ccupando, com grainde ·interesse, daquelle 
•documento, que tive a subida ·honra de •ler da tribuna, dirigiKJ:o ao" pa.iz pela 
.Àillliança Libertadora do Rio Grande· do sul. Essa peça, sr .. Presidente, me-
receu a di-stincção d.e ser d-iscutida a.qui por homens de real valor e sabe-
·clores profundos da scien.cia politica. Vimps, desde a primeira hora, nãCJ 
só o ll:wDJrrul.o Zea4er da maioi.ra, ·o Sr. Ant.onio Carlos, fazei:-. rap idas Teferen·· 
cias e succintos oommentari.os ao mainiíesto, 'mas fogo depois 'ciuvm •. os oom 
.grande attenç-ão, çomo aco.ntece sem·pre ao assoma.f: á trihuna esse moço de 
N)Jna sGeraes, que é, sem faz.ar, uma gloria de sua bancada e uma das fi-

_guras mais reluzentes da intellectualidade ncna do \Brasil, ' 0 rS1·. Fiancisro 
de Caimpos . . (Muito bem). 

o SR. PRADO Lol'ES: - .A,poiad.o. 
O .SR. BAPTISTA LUZARDo: '-'--A Ca1nara escutou S. Ex. com grande a.tten· 

ção, repito, não só pelo i'Se·u va:lor pessoal, co·mo a>nda pelo terrreno em · que 
.se · collocou a discussã,o do manifesto do . Sr. Dr. Assis Brasil. A Camara, 
Sr. · Presidente, ouviu ainda um. representante da Ba·hi~, que, apú.;; a leitura 
por mim ef:fectuada do re.ferido documento, levantou-se para :formular desdii 
lago as objecções que a ellles entendeu fazer. 

Esse mesmo repersentante da Bahia, não aohamdo sufficient-es,. não jul-
;gando •que houvessem esgotado o ·assumpto, os oommentarios que poude tecer 

. ;em torno do manifesto 'do Sr. As.sis Brasil, ho·uve por bere. reeditar hontem 
dessa tribuna, lendo seu discurso, urr..a serie a · ma~s de argumentos, em favor 
de su~ these. A Ca1nara ainda teve o pr.ai:wF de ouvir a palavra do illustre 
leaqer da hamcada do Pará, Prorfessor de Direito Constituc!onaJ na Faicul· 
·da.de de Direito de Belém, o Sr. Eurico Valle, que, durante uma hora, se 
occupo-u, detidamente, dó mesmo assumpto. · · 

rSr. Presi(lente, outras manifestações teem surgido, oufros oradores teem 
se feito ouvir aicer·ca da falla do Sr. Assis Brasil ao 1JOVo b'rasileiro. E, como 
-disse no começo do meu discurso, ha doze dias ·que esta · Casa out~a cousa 

{") Não foi revisto pelo orador. 
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quaisi não tem feito smao discutir, esm.iuça.r, e a lgµns até procurando ·dimi-
nuir a personalidade do chefe OJ>1posicicmista sul-•io·grande.nse, Entretanto, 
hontem tivemos o prazer immenso de ouvii: a palavra erudita e autorizSJda 
do·: illustr~ representante de Minas Gerae.s, Sr. Ba;sHio· de .Magalhães, que, 
desviando-se afastando-se da no.rma traçada, pelos seus collegas da maioria, 
te?e a fineza de render, co~ sincer idade, a suas justas homenagens ás idéas 
do Sr. Assís BrasH. Pregadas .no do:cumento mencionaido e q,lÍe so•bremodo 
preoccupa a attenção respeitosa da Nação . Nesses discurso do meu illustre 
a:rhigo, e ·Colle.ga nesta Casa, ·figura que honra a bancada a que pertence e ao 
Parlamento de q ue fa z .paTte, individuaildade de superiores qualidades moraes, 
o notavei. Sr .. Basi1io ' de Magalhães, repetindo o pensamento de Vauvenargues, 
disse que Assis Brililil er a uma grande vida 'rea!.i21ando o pensamento da 
mocidade at.a v:és da rilatb.ridade. 

O SR. BASJLI0 DEl MAGALHÃEls: - ·Peço licença para um aparte: V. Ex . 
foi excessivamente generoso .para co·mmtgo, nas expJ·essões de qu e usou. 

O SR. 'BAPTISTA LuzARDo: - V . :jl:x . merece-as, e, e-orno· nã o coS.'tumo 
dizer aquiilo que não sinto, na;da mais me resta sinão reaffi-rmar os con-
ceitos que . externei acerca' da pers·cm·alidade de V. · Ex. 

o SR. BASIL!ü DEl MAGAUHÃElS: - Agra;deço a V . ®x. 
O .SR. BAPTISTA LUZARDo: __:_ Realmente, Sr. Presid ente, o mani<J:este> do 

Sr. Assi·s Brasil, endereçado ao Pa:iz, não se desviou, absoluta:mente, 'não se 
rufaste>'!! uma linha' siqu er da vida qu e se traçou esse grainde brasileiro, desde 
os p.rimei.ros temp.os da sua mocidade até hoje. Assis Brasil t em sido no 
decurso da si.Ia m a:turidaüe, o mesmo prega-dor daquellas idéa$ que embal~ram 
o seu espírito na juventude, e continúa a ser o que .ninguem lhe Ítega e o 
BraisH já •Se a:costumou a -reconhecer-lhe, o apostolo da mocidade. Ainda 
agora, Sr . Presidente, po'r que motivo o Sr . Assis \Br.asil assume essa a:tti-
tude? ·Quaes as razões que o levaram a se atirar em uma ·cruzada .como essa 
a que a:ssistiínos, e que será; sem duvida, uma da s mais memoraveis e 
briihantes no curs-o da nossa iüstoria? QUe se estará desenro1ando no grande 
scenario ·da politic·a brasileira? . Que se estará desenvo·lvendo., em seu seio, 
que p.b.enomeno se estará passando na intin: idade j]a sociedade hrasileira? 

O SR. P.rREls tio RIO: - Uma série de moti<ns militares . · 
O SR . BAPTISTA ·LuzAR:Do: - Não s ãe> motil1s mtlitares , como diz o !nobre 

Deputado . Daqui a pouco provarei á Camara, com opiniões mais autori.za-
C.as do .que a m.inba, mas que evi-denciam nitida me nte qual é o · estardo· ida 
poliUca brasil!eira na hora presente. Não ·Se precisa ser profundo em mat~a 
de Socio.:o-gia, em doutr ina de E stado, para se c hega r desde lo.ge> a perceber 
que a .nossa politica, nestes ultirr_os annos, tem-.se de turpado, faltantlo com-
pletamente ·a suas fin wl!da-des , tem-se ' a;bastardad-o. · E eu começo por mos -
trar á Camara e a:o Pai·z como pensam algumas figuras insuspeitas, alguns 
so'Ciologos que se t eem -ded.icado ao estudo dessa.o materia, perscrutando o 
sentimento n a:ciona l, estuda ndo as nossa:s instituições, apontando os defeitos 
que e: l;,.,s apresentam. Vou lêr algumas linhas de. um livro interessiLnte que 
me acaba de chegar ás rr:ãos , da lavra de um .grande e rudito, de um histoda-
•dor e sociologo ,alheio por c-ompleto á politica, m8JS preoocúpwdo com a solu-
ção de assumptos ' que condizem com o presente e o futuro da Nação. WJsse 
livro, mti.tulado A ~evó-lwÇão Legc!r,, é, por assim dizer, uma pagh1a de pa-
thologia 1JO•litico-social do Brasil, uma pagina a:dmira.velmente escripta sohre 
o mal que nos devera, esi;>~endida m onograplhia .const.itutiva de um synuro-
n:e pe.rfeito, dar.ido margem ao diagnostico preciso da m-olestia que est{L in -
feccionando o organ,isni-o brasileiro. 

O •SR. BElRNARDEJS SoBRINHo: - .Só o titulo não recommenda o livro . E' 
uma ver.dadeira abtithese - a revol1ição legal. 
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O .SR. iBAPl'ISTA LuzARDo.: \- O autor, o Sr . ,Sampaie Dori:a, diz, como 
a:presentação da sua obra, o .seguintce: 

"'Aos senhores Congressistas - E' um bras!Jeiro pro'furrda mente · 
\t"adica:do á sua nacionálidaide, e i'nteiram -ente alheio á s lutas partida-
rias, que vos traz este appei lo. 

iUm sop•ro de anarchia. -de sorienta •os :espíritos. A estn1ctura geral 
do Estaido,' sem' força orga nizadora e sem coihesão naciõ na l, estala por 
todos os la dos. A situação moral da Patria é desesperadora. E e stá em 
vossas mãos a pr-ovidencia que a salva. 

Ouvi' e deUberae" .· · . 
Sr. Presidente, que t eerr .. si'do entre nós os governos r epub!icanos. E' 

esta. urna. interro1gação f.ormulaua pelo illust·re pubUd.tsa pa trício , a qual 
elle respond·e a cce ntuamdo que '· ~ -0 povo quem , por i·niciativa sua, ·:Por seu 
querer, elege -0s governos que tem tido, ou ,é a sua soberania um my t'ho . . e a 
sua vonta·de um não-ser?'" 

Continuando, assim se exp.ressa o eminente Sr. Sampaio Daria: 
(Basta ter os -01-hos para ver a verdade inteira. O 'Governo s·e ·constitue 

de tres poderes:- o Executivo, o Legislativo e .o J ,udtciario. O iJudiciario não 
ê, nem deve .se r, eleito pelo Povo. A experiencia universal repelle a electlvi-
dade do Poder Judiciaria. 0s juízes são e devem ser nomeados pelo Go-
verno. O 'Pode.r Executivo é, .porém, electivo por excellenda, Deve s-er a Nação 
em min-iatl:l•ra. Porque: nã0 pôde todo o povo exercer a sobe\t"ania, é quê 
se · organi•za a :representação legislativa . Pois ibem; são os Deputados e os 
Senadores, entre nós, nas Assembléas Estaduaes e no Congresso Fooéral, 
.e leitos pelo povo? 

Só ha realme nte eleição do .povo, quando .o povo, primeir otem a iniciativa 
legal de escolher os candidat-0s em convenções, e - di:ipois, elege, á. .sua von" 
t em por "lei a .inkiativa de escolher os candidatos. Quem os escolhe são, nos 
tem por lei a iniciativa de esco~her o s·Candidatos. Quem os esoolhe são, rHi's 
Estàdos, os oheies d.os parUdos o.fficia e·s. Quando muito, ás- vezes; tambem" a 
vontade alternativa, ·par.a este ou aquelle candidato de al.guns magnatas do 
synd!cato político. Mas, ainda assim, sob a condição do be.ne.placito presi-
dencial. O só caminho por onde , hoje errr.. dia, pôC.e um moço, ng Brasll, 
entrar na po'litlca, lê o afilhadismo e o engrossamento·. Nunca o valor. Nunca a 
independen;cia. •Mas, sempre, a valia. ·Sempre o amem". 

O SR. LINDoLPHo CoL'LOR : - Si V. ·Ex. ,p ermitU.~se, eu lembraria, a essa 
a ltura, um o-utro diploma inapa gavel: o S.r. Assis Brasil diz que é uma ne-
cesslda<j.e, na Democracia , a existéncia de partidos organi2a;dos, sem o que 
a R epubUca seria o cháos. 

O 1.3-R. BA.PTISTA .LuzARDO: - IM~s onde temos partidos org;iin.izados no 
Brasil? 

o SR. LINDOúPH-0 CoLLOR: - V. Ex . , membro da "-Al!iainoa _Llbertadora", 
acha que não temos?! 

O SR. BAPTY.STA LuzA.RDo: - Com ex cepção ôo Rio Grande do sul, eu 
pergunto: -0nde 1ha aiqui partidos or.ganizad os? 

o SR. 'LlNDOUPHO COLLOR: Nós, do Rio Grande do •Sul, pélo menos, Jâ 
irn;pugnamos isso . 

O SR. BAPTISTA LuzARno : .-'- Antes de ser rio-garndense. sou brasileiro; 
natu}ralimente, poi.s, levo aJs min'has i-d,êas ao 1e~tr-emo- .pr-0icuran',do e sten-
dei-as ao meu paiz. Nós, do !Rio Grande do Sul, O · que queremos para nós, 
queremos para o Brasil. 

O SR. LINDOLPHo CoLLOR: ,_ O que digo ê que o Sr: Assis Brasil, em sua 
obra doutrina ria, proclam a como uma neces-siJdade G.a R epublica a e xlstenciat 
de partidos organizados, sem o que a Democracia seria um cl!J:í.o·s. 
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' o SR. BAlPTISTA LUZARDo: - Che~arei lá. 
o .s~. ,LlNDOLPHo COLii©R; - o 'Sr. Sa'!r.Jpaio Daria, que V. Ex. está 

lendo, por conseguinte, se acha em contra.dicção com o Hr. Assis 'Brasil, o 
egregio chefe de V. !Ex:. 

O .SR, BAPl'lSTA LuzARDc:>; - O mal do SrasH prové<m de não termos par-
tidos, e direi daqui a pouco a razão por qu,, não os temos. 

Adeante o·hse,rva S. Ex,.: "De modo que, ·no Brasil os iPres identell dos 
Estados, são os g:randes ·eleitores ... Os graindes e untcos. Elegem o seu suc-
cessor. Nom·eiam as bancadas estaduaes no Congress o da União. E com-
põem a . maio.ri:!. ou a unanimidade nas Assembléas dos E s tados. O papel 
do Povo, nestas ope;ações, poltticas, é o de ·espectador, embera uma parte se 
carr.parseie na comedia, conco1rrendo iiis ur.P.as .• • 

0 SR. LINDOLPHO ÜOLiiOR; - AJhi está o· Povo .. . " 
o SR. [BAPT~STÀ •LU'ZARDO: - Então, um partido não faz conv0'Ilções? 
O SR. L:rNiDOLPHo CoÍ.LoR: - Ninguem diz o contrario. E' justamente per 

isso que o Sr. Doria se levanta contra a existencla dos partidos . E' perciso 
que haja parHdas que orientem a vontade do ,povo - e is o que está na 
obra do S.r. Assis Brasil . 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Afüi, tistamos de p-Ieno a ccõrdo, e eu demons-
trarei .que, na opinião corrente de todos os autores, a deturpação da VO!lltaide 
papular se _veriftca exactamente pela fa!Ja de partidos. 

E o .Sr. ,Sampaio Daria, ·em seu trabalho, defende essa;s me smas idéas. 
O SR. PrREJS ·Do JRro: - Permitta o nobre collega: S. Ex. affirma que .só 

o Rio Grande do Sul tem dous pàrtidos. Pergunto eu: -S . Ex. acha que a 
existencia desses partidos terá sido elemento de progresso economia e feli-
cidade do Estado·? Nós, em S. Paulo, não ten:os sjnão um. Va mos comparar 
os dous Estados . .S. Ex. julga que, si tivessemos dous partidos· em São 
Paulo, mais seria o progr·esso economico dessa unidade da Fede ração? 

O SR. WENClElSLAo EscoBAR : - Em minha o·pinião, teria progresso maior , 
pelo menos poli.tico. ' 

O •SR. LINDOLPHO CoLLoR: - Nesse ponto, estou de 1pieno accõrdo com o 
-0rador. Penso .que é uma das características do regimen republicano a exis-
tencia, .pelo m·enos, de dous parUdos. , 

O ·SR, PrREls Do Rro: - C'ream apenas uma actividade politica . 
o Sf!. BASILIO DE MAGALHÃES: - Um fiscaliza o outro. r 
O 1SR. PfRES Do Rro: - Nós constituimos. tres poderes paar uns lfiscalizà.-

rem os outros. 
O 1SR. BAPI'l!E\TA LUZARDO: , - (contvnuandio a leiturw) - ·"Di'r-se-pa q,ue 

-OS governos estadoaes são eleitos por inidativa e vontade do povo? 
E' tambe:qi. sõ ol:har, para se certificar do contrario. Quand.o lhe ê ve-

dada a reeleição., cada .p;esidente que sabe, ·designa o seu successor, á ·reve~ 

lia do povo. Enscena-se uma conv·enção, nunca o·rganizada por emissarios es-
peciaes C.o povo, mas só por congressistas, crtiaturas do presldente" . 

Adiante obse.1wou o illustre pensador, o Sr. Sampaio Doria:: 
"El .para a suprema magiStratura do pai•z? A rn.gra não varia. os· go-

vernadores dos maiores Estados determinam, stim aJ>pel'lo, o Presidente da 
Republica. Os o·utros .governadores estadoaes estão· â tiscuta de po·r onde 
.sopram as auras da maioda, para seguil-a submissos e convictos. O can-
didato designado pelos Governadores de Minas e ·s. Paulo, ou, quando estes 
não se a ccordem, impostos pe:l~ presidente federal, cujo mandato -expira, é 
acclamado por uma convenção composta ' ·dos futuros juizes do pleito · e leitoral. 
De modo que, quando dous candidato·s, como na campa nha civilista, concor-
rem ã .presidenc.ia, os congressistas, q·ue já de antemão se comprometteram, 
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em publico e raw, por u~ dos competidores, não 'cochilam em dar por eleiJo o 
seu candidato, ainda que derrotado tenha sido. Fo'l"am partes e são juizes" . 

O .SR. Luiz GUARAN,A.: - Esse .S·r. :boria, . que, aliâ.s, não conheço, está 
apenas repetindo o que se diz por t oda parte .. . 

O SR . LINDOLPHo CoLLoR: - Não descpib:riu a i!J0<lvora, nem •no Brasil. 
nem na Europa, neni na America. 

O SR. BAPTISTA LuzARDü: - Não se trata de um "illus!re desconh~cido'', 
E', cDmü já affirmei, grande inteHectual brasileiro . 

. 0 SR. LUIZ GUARANA: - Pelo menO•S os coHegas do· ffilstado do Rio, a 
.quem consultei, declaram que não o conhecem. 

O Si;t. BAPTISTA Luz RDO: ~ O 'Sr. Sampaio Doria é um nome conhe-
cido no Brasil, te!Ildo variais obras de historia, de sociolo.gia, e ap1pello para 
.o meu illust re ·collega, r e presentamte d<'\ São Paulo ... 

O .SR . _PIRES Do Rrn: - E' um escriptor intelligente e oulto. 
O SR. BAPTISTA LUZARDO: - Intelligente e c ulto,, e alheio á politica. 
o :SR. BASILIO DEl MAGALHÃES: - 'Peço hcença _p'ara dizer a V. Ex. que 

já ·citei aqui ailguns trec'hos d·esse livro ·do Sr. Saimpaio Daria . . 
O SR. BAPTISTA Luz.ARDO: - Sr. Presidente, o fàcto de não trarzer. o 

livro que estou ·citando cousa nova à Camara não é a rgumento : O pr,o-
pdo Sr. Assis ;Brasil, nD seu manifesto, tambem disse que o valor que o 
documento tinha era, níto de conter cousas novas, mas· cousas que estão na 
consciencia ,d~ todos n6s, na cons·cie.r~cia do Brastl, na oonsdencia do·s· ·re-
presentantes da Nação, que sabem, nitidamente, .que n ao ha eleição. 

o SR . . LINDOLPHo OoLLoR: - O que está na consciencla da Nação, o q\Ie 
está na consciencia da ma.ioria da Camara lê a ;nece·ssidade di:i d·efender a 
legalidade, e seu illustre com;panheiro· de bancada, meu prezMl:o amigo •. ' Sr. 
Blinio Casado, este anno estreüu na Camara , dizendo que isso -e.ram laga-
res ·comrrr..u!Ils, eram phrases gastaJs de m~is, e que precisavamos .de co·usas 
:ilQIVaS. 

O SR. PLINio CASADO: - Affirmei, que essas palavras, po.r depravadas, já 
tinP.am perdido a sua ve·l'dadeira significação. -

O 'SR. Lrnool(PHo CoLLOR: - if>O'r co.nsegu.inte, \fiquemos nos log'areà 
communs. 

O SR. BAPTISTA 1LuzARDo: - O que o Sr. Sampa,!,o Do·ria faz é apontar 
.ape,nas um mal que está no Brasil todo. 

O .SR. PrnEls Do Rro.: - E em toda parte. Um illustre pr©'fessor da Uni· 
versidade de Harward, em artigo .que o Jornal do Oarmmera:io transcre·veu ha 
dias, diz considerar •corruptos todos gs governos: grupinhos de governos co.u-
ruptos são os gov.ernos da Europa e da America, actu almente. A queixa 
contra os gover:nos é unive:rsal, e só os collllffi.iinistas teem razão para fallar ... 

.. O SR. Lurz GuARANA: - V. Ex. dá licença para um aparte? Pois, si o 
Congresso re·presenta justamente o expoen~ maximo das forças ele!toraes do 
Brasil, é natural .que todo .e qua lquer candidato que não tem ü apoie da maio-
ria do Congresso não possa ser yictorioso; por -outro lado, .si . o Presidente 
da Republica é elevado a esse pos to por essa politica da qual nós, os repre-
sentantes da Nação, somos o expoente, corr:o ' des·ejar que nós, que o ele-
gemos, vamos a m anhã com1batel-o, si eUe está perfeitamente dentro .do pro-
gramma ·corr. o. qual nós concordamos?- ' 

O SR. PrREJs DO, Rm: - ;E a inda que -não estiv~sse . Um homem como o 
Sr. Arthur Bernardes tem o apoio de todos os 1homens de bem. 

o SR. BAPTISTA LUZARDO : - E .. justame!Ilte o .que o nobI'e Deputado disse . 
A falta de repre.sentação é devida ao facto d e .sómente 6s partidos off!ciaes 
elegerem os Deputados, que são m andádos aqu i para a (~andara pelos governos 
estaduae.s. De sorte que o que existe ·é um cir cu lo vfoioso. ·Com esses é que 
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os Giovernaidores dos Es1tados lc·ombinam a calr(dird.atur·a ~ Presidenc.ia da 
Republica. Pergunto eu: é possive1 que esses :representantes ·dos Esta'dos, 
que constituem o Congresso, mandados coroo. são pelos Governaidores, possam 
discordar do Presidente da ·Republica, q,uando esse é apoiad.o pelos Gover-
nadores! 

O SR. LUIZ GUARANÁ: - V. Ex. ahi não tem razão. Os Governadores 
quando querem tomar compromissos oomo esse, reunem seus amigos e com 
elles -combinam o que tem .de resolver. V. Ex. acha que G.evem<Js eieger o 
Presidente da ~epubUca pàra em seguida mMter-lrhe os pés? 

O SR. BA?TISTA, LuzARDo': - VV. <EEx. estão. c.oherentes -coro as primicias 
estabelecidas por VV. EEx. mesmos. Elias são. falsas .. 

O SR. PIRES Do Rro: - Estam<Js· deante de uillli1 revoluçã-0, cuja lba~. 
cuja origem ,é uma calumnia contra o Sr. Arthur Bernardes .. 

O .SR. BAP.TiSTA LUZARDO·: - Conrf.orrme já disse no inicio de roeu discurso, 
e que se vê no Brasil, o que estamos observando. e o que não se quer com-
prehende·r, é o mal estar que está minanoo o -orgamismo politico da Nação. 
Eu não quero af'firmar que esse mal-estar tenha sido ohra do Gqverno do 
Sr. Arthur Bernardes. E' preciso des·cer mai.s fundo, ·buscar o vicio <'!'e origem, 
.para descobrir ,o mal que se vem adcentuando cada v·ez mais e que natural"- . 
mente havia de explodir um dia. Q'Uiz a fat·alidade _que esse mal-estar culmi-
nasse no . Governo do· .Sr. Arthur Berriardes. 

O facto é que as idéas da propaganda r·ePu·blieama .não teem sido cum-
pridas. 

O SR. PIRES Do Rm: - Não ha de ser com- urnà ·revolta .guiada por Isi-
doro e João FrMJ<cisco que essas Idéas prevaleçam . 

O SR. BA1'TISTA LuzARDa.: _:_ VV. EEx. podérão dis.cordar, mas os i<leaes 
pregados pelo ' Sr . Assis Brasil são, como disse o 'sr. Basilio de Magalhães, 
os .que ho1e estão dominando no grande campo politico 'brasileiro. 

O .SR. PIRES oo Rio·: ,--- Mas elle não traz na mão o 'livro, e sim a cara-
bina ... 

O SR. FRANCISco PEIXOTO: - T.raz, não: quer qué os outros tragam· ..• 
O SR. PIRES Do Rro: - Homem que tem a coragem de chamar "he· 

roes" aos sàlteadores de ,s. Paulo .. . . 
O SR. BAPTISTA LUZARDo: - Sr. Presidente, perguntava ainda· S. EiX. 

onde e ,quando se espalham esse sideaes e onde se p·reparou a Nação pai:a re-
ceber essa nova directriz que hoje o 'Sr. Assis Brasil deseja imp1antar. 

o SR. PIRES Do Rro: - Que directriz? Exiclusivame·nte o voto secreto. 
O SR. BAPirsTA LU'.6ARDO: - O voto secreto,, diz bem S. Ex. O Sr. Assis-

Brasil focaliza os dous .grandes males do organismo, que, .são a .falta de 
representação e ·ra.Jta de justiça. 

O ·SR . . PIRES Do R'ro: - E' Uma grande injustiça ·contra o no·sso Foder 
Judiciario. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: ;- Sr. Presidente, eomo füsse, o que se tem 
visto ê a não exe•cução do regimen; não o temos Jeva.Q.o. ao. terreno da pra-
tica, depois de implantada a Re.publ~ca, renegando os verdade-lros principio!! 
democraticos, os. verdadeiros ca.nones ' repubJi.camos . . 

0 SR. CAMILLO PRATEJS: - Mas· ê pensando que. se :resolvem ·essas eii:l'fi-
culdades e não atirando. 

O SR. BA1'TISTA LUZARDo: - 'Sr. Presidente, ha 35 annos que muita gente 
est::i. pensando. 

O SR. PIRES Do RIO: - . 0 programma é educação e não· ·revoulção. 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - E' uma pergunta essa que se faz a todo 

instante: precisamos educar o povo. Mas, como fazei-o? 
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O SR. A.DoLPHO BERGAMIN,I_; - · -O Governo quer <fazer a ~uca.ção dG 
povo, pondo a delacão a premió. 

O .SR. BAPTISTA LuzARDo: - Mas, até lá, eu pergwnto: ' havemos de or uzar 
' OS braços deante desse mal que vae garuhando terreno, que v.ae se a.ccen. 
tuando, que vae tornai:ido quasi que in:póssivel a vida politica / do Brasil? 

O .SR. CA.MILLO PIµ'l'ElS: - Devemos fazer a J;Jropaganda do ooro. 
O ·SR. BA,PTISTA :LUZARDO: · - Essas idéas estão, todas ·ellas, propaga da s, e.s-

tão na· consciencia do povo. Mas são os poderes c0i:J.stituidos, são as autori· 
dades, que se tem tornado o maior entrave, a mai,or bar•reira _corita11 ·à reali-
zação desses ideaes. · 

0 SR. PrRJils Do Rro: .,--- V. Ex. refere-se ao Sr . W -em::eslau Braz, por 
' exemplo? 

O .SR. CAMILLo PRAT&S: - Acho que o orador não quer 01;ga·nização ·ne-
nhuma no IBrasil. 

O SR. ÁDOLPHo BElRGAMINI: - A organização da delação a premio é a que 
o Governo quer dar ao .paiz. E' assim que se educa ... 

O SR. CAMILLo PRAT-EJS: - Já estamos cançados de ouvir essas dectara-
ções eternas, sem {l.emonstração nenhuma. · 

O SR . ADOLPHO BERGAMINI: - Declamações?! Está nos 'jorm,.es do Go ' 
ver:p.o declarado· que elle paga o delator e promette não divulgar o nome. 

O SR'. BM>TISTA LU'ZARDo; - iST. P;residente, máo g•rado 'meu illustre 
amigo, Sr. Camillo P\l'ates, estar s-aturado dessas d.eclamações, te rei . de prose-
guir ain.da por alguns instantes. 

o SR. NELSON DE .SENNA: - Não' é só S . Ex., ê a Ca,mara . 
O SR. BAPTISTA LUZARDO: - Naturalmente, comprehendo 1nuito -bem Que 

não só o Sr . .Oamillo Prates esteja cançado de me ouvir, mas todà a Camara., 
conforme diz o digno collega., Sr·. Nelson de Senna. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINr: - Toda a Camara, n ão tfaço paI'te· d1i>lla, e ' estou 
satisfeito de ouvir o orador. 

O SR. CAMILLq PRATEJS: - Tambem é ~om satisfação que o ouço. S. 'F.lx. 
é' sincero na defesa de suas idéas. · 

O SR. BAPTISTA .LUZARDO: - Sr. P~esidente, é mesmo n a defesa slnéera «e 
n:<inhas idléal'!, que ·!a<l'lo .que etSàmos , 1S'UJi'it enita.ni10 ;e que sãJo llo;ile, i•n ~ 
questionavelmente, as grandes id:éas que· estão orientando a opiniã:{) pública. 

O SR. PIRES Do Rro: - E que são' idéas de todos nós. V. Ex. quer 
educação, justiça; é o que tod.o.,s queremos. 

O SR. ZoRoASTRo ALVARENGA: ~ O diagnostico do orador· pôde :ser que 
seja certo, m ·as S. Ex. preconiza uma therapeutica que não é acceita pelos 
outro:;; . S. Ex. é Pela revblução, e nós pela evolução. 

O SR. PIREls Do Rro: - O ora do·r .quer ar.evolução e ·nós a educação. 
O SR. BAPTIS.TA LUZARDO: - Sr. Presidente, eu me felicito pelo apairte 

<!o nobre representante de Minas. S . 'Ex. chega' a · c oncordar com o mi;~ 
diagnostico está ·certo. 

o SR. ZOROASTRO ALVARENGA; .,.- Perdão. Digo. que é possivel que se.J;\ 
certo. 

Não ,ponha_ em rn1i•nha .bpeca o •que eu não disse. 
O SR. BAPTISTA .LuzARno: - O nç.bre -Deputaido quer me ·conceder esEe 

ponto ; é bem possivel que esteja . certo o diagnostico. Ora, feito o dia!Í'nosticó 
ê facil, portanto, aJ)plica.r a thera-peutica. Eu jâ: irr..e considero· victorioso, p<ir 
ouvir esse aparte. ' ' 

O ·SR. CAMir..LO PRATES: - V. Ex. está arrombando portas abertas " So-



-293 

mos um ·paiz .que prog.ride ·e que ha de chegar, a melhor estado de cousas 
que o actual; paiz novo; .de analphabetos, mas cuja situação ha de melhorar. 

O SR . ZoRoAsTRo ALVARENGA:· - E' · .possivel que no folk Zore ftontel:rlço 
do nob<re Deputado, as palavras teruham outra significação. O -que deelarei foi 
que talv~z estivesse certo o seu diagnostico qU:anto á molestia que nos aftllg<>. 
A therapeutica, essa a, co·nsi<!ero, errada, mesmo admittindo o diagnostico certo. 

O SR. CAMILr.o PRATES: 1 E' uma therape~tica por demais revulslva. 
O SR . z;oRoAsTRo ALVARENGA: - Queremo.s ,evolução e não revolucão de 

carabina em punho. 
O SR. PIRES Do RIO: - Em sumrea, as idéac> são as mesmas; agora, no!! 

preferimo·s o Sr. -.A.rthur Bernairdes ao Sr. Assis Brasil. E' a unica differeilça. 
O SR. iBAPTISTA LUZARDO: - Tenha o nobre Deputado paciencia , A's ldéa!! 

não são as mesmas. 
O SR. PIRES no Rro: · - V. Ex., quer justiça, verdade, democr-a,ola. E-' o 

que queremo::.. 
O SIÍ . BAPrliSTA LuzARDG: - Ainda hontem, em aparte ao Sr. Bazilio di:! 

Magalhães, V. iEl;x:. contestava as va:ntagens -do votoc secreto. 
O 1SR. PrRIÍilS DO RIO: - V. E:X:. põe to:da a felicidade do Brasil no voto 

secreto? 
O SR. BAPTISTA -LUZ-ARJ:là: - Estou hoje .nesse ponto de vista e commtgo 

os maiores pensadores talvez da hora aotual do Brasil ... 
O SR . PrREls Do Rrq.: - ·Repito, ·depois que tiveI'mas o voto secreto, V. Ex. 

_verá que esUi ._Üludido. 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - ... e ós maiores poJiticos do mundo que 

acham gue, incontestaveimente, o voto secreto é o remedia a ai}p!icar a 
'males como.- os que no.s- estão invadindo e dominando. 

O SR. AJ?OL<PHo BERGAMINi: - O voto secreto · e a in'scripção compulso.ria.· 
O Si, PIRES Do 'RIO: - Quanto á revolução actual o que lhe falta são 

idéas . O que não lhe falta é ambição, sêde de gocverno. 
O SR. AnoLPHo BERGA.MINI: - O que falta para que se .generalize são 

as armas e munições. 
o SR. FRANCISCO PEIXOT(): - iEl homens . 
O SR. ADO·LE'Ho J3ERGAMINr.: '- Homens sobram. (Niio apoiaàos). O Go-

verno só tem ar-más e o Thesouro. Arranca o dinhe-i:ro do povo para subor-
nar· e corromper . 

O .SR. BAPTISTA LUZARDO: - Sr. Presidente, para contl;nuar desenvolvendo 
a these que me propuz aqui, isto é, demonstrar á Gamara e ao paiz quaes 
são os grandes _males qu~ es.tão htcrje affligindo o organismo politico nacional, 
e qual -o remedio adequado, ,tive de me servir d.a palruvra autorizada e insus-
peita do '·sr. Sam·paio ·[)a-ria, ·historiador de nomeada, sociologo de grande me-
rito, que, sem pe.rtencer ·á po!iüca, poudé com . oalma e meditagão ·estudar o 
Problema que apoquenta hoje -0 paiz. · 

Agora, não é mais· do S'r. Sam,paio IDor<i.a •que me vou valer, mas sim de 
alguns trechos,, que desejo ler de uma ·carta, que foi dirigida ao E:icmo. Sr. Dr: Carlos de Campos, nos fins do anno passado, e que· vem a.ssignada por 
uma grande pleiade de intellectuaes, .que não só ijionram S. P{tulo, ·como são 
verdadeiras glorias do Bra.Sil, são jurisconsultos, medicas, "àltos indust-riaes, 
que enviaram de ·uma feita a missiva ao ISr. Presidente <da 'R>ipublica e de 
outra ao ·sr. Dr; Carlo,s de Campos, Presidente de S. Paulo, expondo seu 
modo de pensar. Chamo a atte.ngão da camara: não são nomes ofbscuros. 
são figuras que estão em · 11osso 1conhecimento com as quaes temos trato 
muitas vezes diario, atra:vés de seus escriptos,' de suas obr~s, da;quillo qu"' 
produzem. · 
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· Assim se exprimem esses· senhores na . carta ao Sr:· Dr. · Ca.rl.os de-• 
Campos : . l 

"Muüo vacillamos em dirigir a V . Ex. esta carta, cuja preoc-
cupação exclusiva é a da verdade ·!iem ~·efcil'hos, e si o fazemes é na 

·crença de que· para os espiritos superio-res n unca poderá ser mà:i 
vista a sinceri·dad·e. Nella resumimos o nosso sentir intimo, e nos, fa-
zemos -interpretes da opinião collectiva, agitada neste momento COntl) 

em perodo nenhum da vida nacion al. O que temos :a dizer li.ga-se á 
.situação p.olitica' da nossa tel'ra, em crise in€ubada (ie 1889 para cá 

e\ e em crise de so.luçãJo., talvez phase do tumor •que vem a f·uro, neste 
momento; e como sobre o assumpto um dos signatario.s dirigiu aC> 
Exmo. Presidente da Republica uma ·carta cuijos conceitos tÓdos en-
cam·p·amos, começaremo~ .por dar a v ; Ex. conhecimento della em 
seu conteúdo integral:" 

fMas, continuemo·s, Sr. P.residente . A leitura é instrue-tiva e preciosa par::. 
oo tempos presentes-: 

"O .estado de es.pi•rito do 'povo . brasileiro é de fraH•Ca revolta. To-
mei média.e e creio .não errar orçando em 90 % o indice das creatu• 
ras que, quando se abrem na fotimidaide, denunciam esse estado de 
rev.oltai. ,Do esp~rito de revolta ao espirito revolucionario a transição 
é minirna. \Basta que deflagre um movimento mmtar para que a ipas-
sa.gem se ·opere e o revol tado se transforme em revoltoso. iRev.olto.;o 
p latonico, é . verdade, mas perigo,sissimo, pois dar~ á e'Xplosão a força 

. moral das suas sympa.thias . e a rna:terial,> sendo-1he possivel . 
Esta .méa.ia elevadíssima espanta-me, e posso af.firma.r que tem 

cre..scido sempre, notand o-se até en tTe os proprios empregados publi-
cos . .AJbrang·e todas .as classes sociaes sem ex·cepção, e sobretudo a 
ciasse pensante, a parte' c ulta do paiz·. · 

Verificado este . e~tado de esp.iJ"ito, trátei de indagar das ~suas 
cáusas, usando os mesmos lllethódo·s· ·de o.bserváção s-erên;i, ·e meticulo-
sa; e ch.,guei á conclusãJo de· ·que isso se dá em ·virtude do completo 
divorcio entre a política e a oP'inião. iDe toda a gente buvi os maiores 
honrnres s-obre a poliUca e os poUUcos - tida ra.quena come· - a~· ar~$ 

de explorar o thesouro, e est es, como usupPadores indigno.s. Dahi o 
completo desinteresse da nação. pela politica . ' 

Or.à., ·sendo a poliUca em sua legitima accepÇão a arte de go:ve~
nar os povos, não se ·concebe que os cidadãos, ·assim se desinteressem 
do .que tão· de perto lhes ã.ffecta a felicidade e o· bem-· estar. Pôr que, 
então, esse horror que a élite da nação, a melhor parte, a rpa.rte rica 
a parte culta, a rparte cerebro, a parte nobre por excellencia, de-
monstra com tamanha fra.nqueza? Por .que a imprensa livre - a que 
directa ou indirectamente não ·recebe favoTes· officiaes - ê tão acin-
.to-sa contra todos os governos? Por que desprez;a o povci a imprensa 
amiga dos governos, e dá apoio incondicional 'á. imprensa opposic!o· 
nista? Ha de haver ni_sto causas mais p·rofundas do ·que asl, habitual· 
mente apontaâ.as. 

Neste ponto .- continuam o.s missivistas - tor;nam-se claras as 
razões do divorcio entTe os .governos e a ' parte nobre do paiz. EJla 
tem os governos erh má conta e despreza-os, justlficando-.se ainda 
·com os pessimo11 resuitado.s colhidos de tal regimen. O Braeil esW. 
pr aticamente. fallido : .. " 

p 'SR. 'PIRES oo Rro : · - Todos os paizes· estão nessa situaçã.o e se queiícam 
d08 governos. 
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.O SR. \BAPTIS~'A 1LUZAR:OO: 
" ... o R>rasll es-ta. vraticamente fa!lido, não tem instrucção, não re-
solve .nenhum dos seus 1pro:blemaJS vitaes e irá ao es·phacelamento, s f: 
uma I·efoTma radi-cal não detiver esta marcha de cousa;s. 

Na. opiniáo g-e.ral, o reme'dio está na adopçã;o Ido ceinso a1to e con--
sequentemente afastamento das urnas da massa •bruta, sendo o meio. 
de conduzir a isso o voto secreto." 

O .SR. -PIRES· D© Rm: - Cinco annos depois ado.ptamos o ·voto secreto e <> 
ndoptar.emos, verá V, ·Ex., se nos encontrf!.rmos aqui, co.mo está ili adido. 

O SR. BAPTJSTA LUZARlllO: - Dizem, ajnda, os intellectuaes de S. Paulo ; 
"O voto ·secreto opera .. o 1rp.ilagre de trazer comsigo ó censo alto. 

Opera ra. selecção, que é m!.st-&, :áfai:;tando o e leitor inconsciente o\.L. 
venal e attrahindo o voto üvre e consciente da élite do paiz. Que in · 
teressé tem em votar, solb o •regimen do voto secreto, o meu C·riado,_ 
que é um imbecil, Si ninguem lhe ·iimppe esse acto ou não lho paga'! .. 
Impossivel como se torna o "contrôle" da votação, eliminado está, 
ipso facto,.o voto poT ipressão e o voto por dinheiro; e, como o·s elei-
tores actuaes só vão ás .Jrnas movido•s. por esses dous motivos, claro. 
q ue a e!las. não -com.parecerão Jâ:mais." 

-E mais adi.ante, ·S<r. Presidente, esses homens. accrescentam o seguinte· 
na carta· por eiles endereçada aôs Presidentes da Republica e de S: '.Paulo. 

O SR. BASILIO DEl MAGALHÃE!S: --=- V. Ex. está enganado. A carta é de um, 
sô e os outros, depois, a transmittiram ao ·Presidente do Estado de IS. Paulo. 

O SR PAPTISTA CúUZA'Rllo: - JustaJmente; :a carta é ditri.gida ao Presidente· 
da Republica por um dos ·signatarios, e, mais tarde, os outros a transmittirarn 
ti.o Presldente do Es tado de ·s. !Paulo, encampando-a. 

Continúa: 
"Entre nós, iporque persiste o cancro das revoluções mflitares? 

Por que ·o povo se revela tão sympatihlco a taes' movimentos, sejam. 
encabeçados por quem !Iôr? ·.E' .p.ôrque o povo não se sente ligado a 1-
Governo, e não vê di·ffer<;nça entre governo revolucionario e legal!dadli}·. 
usurpada . Opere-se o ·casamento, cesse .o divorcio, e ;para esmagar 
levantes militares não será pr'eclso recorreu ã força: o eleitor defen-
derá o seu elegido. 

Como vão as cousas, vejo tudo. negro . Esta revo•lução rião será a . 
1lltim/:i, .pprque a revolução está na alma d.e toda a gente. Reprimid·;. 
aqui, resurtirá a lém, e o nosso pobre Brasil não fa11á outra coiiso. 
slnão cura1· feridas perioàica.m.ente re;abertas. 

A -repressão. nã.o attinge a causa ultima do .pbenomeno. Equivale-
ª comj;)ater a febre, em vez de atacai' a causa da febre. De que valeu 
a terrivel repressão ca:stilhtsta no sul? Cada degolado dava origem 
a. dez futuros i'ev01tosos ~ seus filhos e parentes, e a revoluç_ão lá. 
está, em perpetua .incubação, . com ·explo·sões periodicas. E' preciso. 
atacar as causas ultimas do espirito de revolta, o qu<o só se conse-
guirá dando ao povo · o- .que elle quer: direito de eleger livremente, por· 
meio- do voto secreto. Não fazer is.to ê incubar eternamente o · ovo da: 
irevolução." 

O SR. Lurz GUARANA: - O illusfre \DepÜtado riográndense tem razão:. 
90 % da Nação- está revoltada .. . contra -0s revoludonario.s . (Riso.) 

0 1SR. [BAP'.1.'ISTA LUZARDO: '- Qüem dirigiu ·essa .carta ao- Presidente da Re- · 
publica foi o litterato . Monteiro Lolbato. Posteriormente, foi ella enCiereçad2 •. 
ao :Presidente d~ Estado de S. P a ulo. 
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Vejamos '.os seus signatarfos: 
"iMonefro Lobato, · Alei.biades Piza, Hangel Mo.reira, .:A.ntonio C . de As· 

•'sumpção, F. Vergueiro Steidel, Spencer Vamprê, A. de Sampaio Dorfa, Fe-r • 
. nando de Azevedo Renato Maia, Renato Jardirtl, João Sampaio, Erasmo de 

.Assumpção, ;f>linio Barreto, Ayre.s iN"•etto, '.Ma1'io Pinto Serva, Joaquim ·cairn'.lh).o 
de Azevedo, Agenou de Campos, !M.anoel L. de O. Filho, Schmidt Sarmento, 
O . Pires de Campos, Brennq Ferraz do · Amaral, Prudente de Moraes Netto, 
P·aulo Nogueira · Filho, Joaquim A. Sampaio Vida! e Ohrist!ano Altenfelder 
.Silva." 

" Vê· V. Ex., !Sr. Presidente. que os si-gn,a,ta.rl•os desse documei:ito, sã.Ó .fü-
,guràs de alto valor. 

O SR. PIRES oo Rm: - Quaes são esses nemes de alto valor, na qpin\ii,o 
,a.e V. Ex.? 

O ·SR. AzEMIDO LIMA: - M01nteiro Lobato, Pinto !Serva, Vamprê e todos. 
O SR. PIRES DO RIO: - Quantos -são? Conte o ' nobre Deputado. 
O SR,. BAPrIS.TA LUZAROO: - São todos. Não distingo €'Iltre elles. São \tod0s 

•dignos e illustres. B<l.sta o que aee~am de fazer para se tornarem realmente 
· lnerecedores do aP•reço da ,NaÇão. · . 

O SR. PÍREis DO RIO: - Têm elles autoridade politica .para rf~erem s ua '\loz 
•éuvida entre nós? Entre elles. V. Elx. achará · quatro ou cinco- nomes. 

O ·SR. AZElVEDO LIMA: - Não são aú.tori.dades politicas, .só porque não tem 
·repre8'emtação. Só por isso.' M:a.e, valem muito sob outros a s,'.(Jectos moraes, 
intellectµaes .e pat·rioticos. 

O SR. BAPTISTA LuzARD<»: - São homens ·que ·e.stão alheios á politica. Sua 
•opinião deve ser mais desapai~onada e deve· exprimir, .tanto quanto poss.ivel, 
a verdade dos factos : ISãe f.ig\lras do mais alto valor intellectual, brasi1leir~ 

de nomeada, alguns membros da gloriosa Faculdade de Direito de' ·S. Pauív. 
lSão pensadÓr~s patrícios Jque assignam este documento solemhe, itnportantis· 
·simo, ·' e ·que todos os que s·e .mteFessam pela remodelação do BTasil e desejoo • 
. ia; Victoria da cruzada libertadora, devem procurar lêr-. Mas, não Jaca aihi,. 
•Sr. Presidente, a lista daquéiles que julgam ~er esse, ·e remedio para corrigir, 
de moment o, o grande mal, i-sto ê, a falta de repres•ent<1ção, a falta de organi-
·zação de partidos; outros mais, de grande relevo, são partidarios dessa.S idêas, 
Vou provar. 

O 1S'R: PIRES DO RIO: - O que V. Ex. jámais provará e que exista um 
"Unico paiz na Terra que haja procuradb fazer 'uma revolução por ·caus,a do 
'Voto ·secreto. 

O SR. J3APTISTA LUZARDO: - Todos os paizee fizeram revoluções, . . 
O SR. Pmrns DO lRIO: - Não por .causa do voto secreto. 
O SR. BAPTISTA LuzA.RDo: -,__ .. . e na America do Sul, tenho justamente 

;notas so•bre o que .se passou nas· !Republicas iA•rgentina e Urugua ya, os doua 
ultimes 1paizes sul-americanos .que ' adoiptaram o voto· secreto como meio de 
·remover os males de que padeciam. 

O ,SR. !PIRES oo RIO: - Adoptaram .sem revolução. 
O SR. BAPTISTA LUZARDO: - iMas por ef·Íéito das, revoluções . 
O SR. VALois DEl CASTRO: __, J-Ia mui-fa cousa· a -se reformar em ·nossa le· 

:.gislação eleitoral. Apr~sente o no.'bre \Dep'u-tado um p•rojecto com as modifi-
cações precisas, incl~indo , o voto secreto, ,e 'estarei .,co!Il S. E~. 

O SR. BAPTIS'.l'A ·I.IUZARDO; .:__ Pe:Neitaimemte; ljá "vaimos con.quiatàndo adeptoB-
Sr : Prer;;idente, estando finda a hora ·do eJl!Pédiente, peço .a V. · Ex, mt 

·r<e&erve a pal:avra, em momento opportuno, ipara uma explicação pesseal. 
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O <SR, PRl!lSIDENTE: - O nobre ·Deputado será attendido. 
·o SR. BAIP'l.1ISTA LuZARJDO: Muito gra,to a V. EiX. (Mttit o be-in ; 'll'HÚ-

~() bem.~ 

SESSÃO DE 20 DE MAIO 

O Sr. Camillo Prates: - Sr. lPresidente, .os nossos illustre<\ e honradu-s 
collega.s da minoria nesta casa Já me devem ter relevado a insistencia com 
que, reiteradamente, tenho pedido a .S-S . EEx. que, nos seus discursos de 
opposição ao Governo, · t·ragam ;para a Gamara fa ctos e actos do Executivc.. 
que possam fundamentar essas accusações. 

O SR. HENRIQUE DonswO&TH: - Isso tem sido feíto mais de uma. vez. 
O SR. CAM·ILLQ PRATEJs: - (Estou certo, Sr. Presidente, de que os nossos. 

collegaa não· hão- (,ie ter visto n·a inslstencia, do appello a .SS. EEx., outro 
proposito sinã;o, o de contramhrnr os planos. •de opposição dos illustres collegaa. 
Não tem sidó, port:j.Jlto, uma impertinep.cia min:ha. 

Comprehendo, perfeitamente bem, 1que a tactica parlamentar e da opposi-
ção, pr.aticada pelos nobres collegas, pôde ser das mais efficientes; põd& 
servir marav.ilhosameilte aos intentos de •SS. E'Ex., porque íbem se sabe quL 
essas accusaçoes vaigas, e·ssas p.hrases d.e <elf·feito, essa;s comparações histo-
;rioa.s que s e têm feHo ·com o Presi-den.te da Republica, sem !factos· determinatlos, 
que possa!Il. ser immediatamente discutido~. analysados e explicados, produ·· 
zem muito mais effeito. na opinião publica, receiosa do ·myste.rio q.ue se occul-
ta nessas phrases e accusações, do que factos . determinados, concretos, sobre. 
os quaes a maioria se possa pronunciar, de modo a explical-os e reduzil-os á:> 
suas justas proporçõ'es. 

o SR. WENCESI,AU ESCOBAR: ~ Penso que rio.s dis.cursos que tenho feit o, 
nas minhas accusações ao 'Sr. Artihu·r Bernardes, concretiso f").ctos . Não há. 
idéas vaga.JS .. Refiro-me ao regímen . da c<msura, ao estado de , sitio p-ery:na-
nente, aos. carceres cheios de m!lhare-s de cidadãos, etc. 

O SR. CAMILI!.O PRATElS: - Vê V. iEx., Sr. Presidente, que o nobre Depu-
tado ainda paira nas · affirmações ·vagas ... 

·o SR. WENCESLAU ESCOBAR: - .si tudo isso ê vago!... . 
O SR. CAMU.LO PRATES: ....::... Até hode o; que tenho ouvido nesta Çasa é com-

parar-se o S-r. Presidente da RepU'blica, a Ro'bespierre, ao Conde de Assumar, 
ao Visconde de Barbacena e outras tantas cous~ maiE' ou menos iguaes·, que 
aqui são, quaS:i todos os dias. perroittam-me a phrase, trovejadas pela 
op.posição. ' 

O .SR. HENRIQUE DonswoRTH: - Ainda ha poucos· dias, eu mostrava que o 
Governo, para reorganizar o ensino . superior e secundario, exhorbitou clara 
mente de uma autorização do Congresso : Contra esta afd'irmativa, não houve 
absol.utamente a menor contestação. Quer dizer: é um facto ·e não uma sim-
ples allegação . 

O SR, CAMILLO PRATEls: - Ouvi o discurso do nohre Deputado e ouvi a resc 
posta que teve immediatamente do nobre ·collega pela Bahia, Sr. Clementi1io 
Fraga, e a esta resposta o meu illust1'e aparteamte não O·ppoz cousa alguma, 
de onde conclui que S . E ·x. se satisfizera co,m essa · resposta . 

O .SR. HENRIQUE :DonswORTH: - Não respondi, só por uma questão de de-
licadeza pessoal pa ra có.m ·o ·Sr. Clementina ·Fraga . S. Ex. n ã o contest ou 
absol.Utamente o que affirmei. 

O SR. CAMJILLO IPRATES :· - Agor,a é que V. ·Ex. e stá dizeÍ<do isto. 
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O 1SR. ÍIENRIQUEJ DonswoRTH: - Não se pôde conte:stair o que está escripto: 
o Congresso deu uma autorização .ao Poder ·Executivo para fazer a .reformlJ. 
do ensino com des·peza "até tresentos -contos" e esta monta a quantiii. muit~ 
maior;. do mesmo m .odo não estava o Gove.rno autorizado a fazer nO'rneaçõeo 
"sem concurso" e fel-ais. Por consegui'nte eXhorlbitou. Contra estes facto-~, 

entr-etanto, é V. E:ic. agoi;-a, que est~ oppondo rphr·ases. 1São as pthrases da 
maioria contra os factos. citados pela oPposi"ção. 

O SR. NELSON DE 18EJNNA: - Ainda não co.n:s1derav.amos V. Ex. da mi-
noria ... 

o 1SR. ·;HENRIQUE DODSWORTH; - Sou independente. 
O SR. CAM1L.Lo ;PRATES: - .- Atê ho,je, •Sr . . P r esf.aente, o que tem sido apre-

sentado e discuti.do ·pela Camara; e, primeiro o protesto da opposição centra 
o estado de sitio, estaniio a reunir-se o Congresso; depois, o m11-nifesto- d~ 

Sr. .A.s.sios Brasil, e, 'Por interrogação insistente minha, o facto de ter sido 
lida deante da Camara uma carta de um Sr. Ministro de ·Supremo Tribunal 
Federa, na ·qual S. Eoc. se queixava de vlolencias do Gover·no. 

Ois dous prlinelros factos, Sr . Presidente, teem sido amplamente discuti-
dos; J:lpdéremos considerai-os ma.teria ·vélha nesta Casa. Já foi analyzado b 

e smerithado, solb todos os aspectos, o manifesto do Sr. Assis Brasil. J:á foi 
·rambem devidamente estudado o 'Protesto da minoria contra o prolongament<. 
do estado de si.tio depoi,s de reU'nidó o Congresso. 

Até certo p.o:r;ito me compromett1 com1mgo mesmo, ·e por um apairte•daão 
11. illustre Deputado d&. opposição, a vir para a Camara r.efutar · taimbem à. 
a.ccusação feita ao Gove:rono, por ter ido a [policia á residencia ~ Sr.' Ministro 
S€1bastlào de Lacer<l.&... . , 

Devo cond'essar .a V. Ex., iSr. !Presidente, que · não- é :Sem certo constran· 
g1mento que venho occupar a tribuna. Trata-se ef!ectivamente ·de uma per-
sonalidade altamente .collocada, fazendo parte de um dos 'Póderes· da Repu-
·bltca, ·e veneranda ,sob tódos os pontos de ;vista em que seja .ena considerrudao 

Isso não impede, entretanto, -.sr. J'lresldente, q.ue estudemos o faoto, que 
o· analysemo,s, já .que um Deputada· da opposiçã"o !oi quem o trouxe ao conhe-
ctmento e debate da ,(]amar&.. 

IS! houver, ·portanto, qualquer vislumbre de -.desrespeito ao alto funccio-
nar.io da 'Republic_a, não a mim, e hem ·â. maiorT;;t, se deve culpar disto, má.-i 
âiquelle ·que .trouxe a debate o nome do Minl.stro, em .rnateria de ordem 
po.Jitica. 

o .si:- FRANCISCO CAMPOS: - MU!·to· bem .. 
o 1SR. OAM:J!ULÓ, PMTEls: - · SI·. (Presidente, .o q·ue S"e passou e está com-

provado com docu.inentos 1que a · Camal'a· vaé conhecer 1fo.i o ,que passo a 
narrar. O Goveri::10 tinha insistentes denuncia,s de ~que ' em c.a;sa do· MJ.nistro 
1Seba:stião de [úacerda: ,se reU'niam 'COI!ISpiradore.s. Eram i!Ilimtgos da ordem, 
inimigos da lei, hii~igos da autoridade consilitui,da, ·que •se obrigavam na re-
sidencia do Ministrp, naturalmente com o fim de combinarem planos, de' coo-
tfamarem a attenta.r co1ntra a ordem publica. E,ssas \}.enuncias·, Sr. Presi-
·dente, foram reiteradas, lforam .trazidais consta.ntemente a o eo.n.hecimenfà do 
Governo. A este CUinpria '.salber si eram verdadeiras, ex.actas, tanto mal~ 
quanto não era de todo . insuspeita a pessoa do Sr. Ministro Sebastião de La-

. cerda em r elação á rpo!H,ica nacional . Todo,s s il,bem que, em um livro conheci-
. do ·por quaisi todO o mundo, B. ·Ex.. foi accusado de permittir que se 'rubrigM-
sem em sua resideÚicia co.nspiradores da conhecida "sedição dos sargentoe", 
que pretendiam atte;ntar contra o Presidente da Republica de então, . um 
Fresidente contra o qual lfl.Unca lle articular.aro as accusações qrue actuàI-
mente ·são Ieyanta das ~ontra o Presidente Arthur B erna.rd_es. Tra~ava-se 
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Sr. Wéncesta;i Braz, homem evidentemente p™'ifico, lu.tarido n~ssa occasião 
COID grandes diffiCU!dadtlS, porque atravessavamos O periodo da gHe!'ra em que 
o Brasil teve de intervir, e nem .po.r issn d~ixou-se de conspirar contra S. Ex., 
e essa conspiração, segUJndo é corrente, -segundo é c.rença geral,, tendo por 
Um eliminar aque!le Pr()sidente. 

Pois bem; taes conspiradores foram se abrigar na resldeucia. do Müilstrp 
Sebal3tião de Laicerqa, a convite ·de um dos chefes da conspiração., que ê 
tllho de S . Ex.. 

o SR .. ADOLPHO BERGAMINI: - Quem é? V: Ex. nij,o poder.a. dizer? 
() SR. rCAMILLO PRATElS: - V. Ex. saJbe tanto quanto eu. 
o SR. ADüLPHO Éi;iRGAMINI: - Não sei. 
U SR. CAMILLO PRATEls: - Y. Ex. ha de perdoa.r que nã.o o revele; tenho 

uma repugnancia absoluta em fazer accu,sações e pronunciar e --d'eclinar nomes 
siro·prlos. -

O SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - lVfas .ha factos. que ailegactos exigem as· c'le-
claraç.ões dos nomes 

O 'SR. CAMILLo 'PRATEJS< - E ·vito quanto possível, em todas. as queet6es 
a.e ·que t·rato nesta Casa, referir · nomes. , 

O SR. ANTONIO CARLOS :· - E ahi a charada é de :l'acil decHraçáo para o 
nobre Deputadq pelq Districto Federal. (RisM.) · 

O SR. WElNCESLAlJ' EscoBAR: - No en:itanto o orador já se referiu ao nom-'3 
do Dr . •Sebastião de Lacerda. 

O SR. CAMIIlLo PRATES: - Não fui eu, jlj. -e} disse lá Camara. Por mim, 
nunca trairia o nome do Ministro á Camara. Devemos este constrangimento 
ao nosso eminente collega Sr. Adolpho Bergamini. 

u SR. ADOhPHO BElRGAMIN-I: ~ Não. apoiado. Deve-se esse oonstrang!mento 
JI. presoão 

0

do Sr. Presidente da Republica, que VV. E ·Ex. apoiam incondt· 
cionalmente. 

O ·SR. VrCEJNTEl PrRAGIBEl': - Aliás, o livro em que o orador se baseia ;para 
!azer essa rurfirmação ootã cheio de menU.ras, de factos Inventados• - o livro 
do Sr. General; Abi!io de Noronha, 

O SR. HENRIQUE .DODSWORTH: - .Aih ! foi no livro do <Sr . -Gener.al A~illo titÍ 
N<ironha? De forma que à maioria já se soccorre do Sr. ' Abilio de Noronh!i 
para suas opiniões? E' interessante? Uma fonte q•ue era suspeita hontom, 
hoje é a melhor. 

o SR. FRANCISCO PEIXOTO': - o facto allegado ê de notoriedade. ' 
O SR. An(l!i>Ho BElRGAMINr : - A notoriedade reclama 100 annoe. 
O ·S.ii. 'CAMILLo .!:'RATES: - Sr. Presidente, o Sr . .A,bilio ,de Noron~l!I, J.á, que 

os ·nobres Deputados me · obrigam a enunoiar o nome. aesse gener:al, foi quem 
presidiu ao inquerito ·aaquella !evolução. INinguem mais autorizado, portan,t<1, 
a Vir depõr em relação a esses acontecimen~os. 

o SR. VICEN'l'E PrRAGIBEJ: - V. Ex. a.e-redita {:[ue ·e·u tivesse feito parti'!> da 
conspiração 'que tinhá por fiin matar o 'Presidente Wenceslau Braz? 

0 SR. CAMILLO PHATEJS: - Não. 
o SR. VrCEJNTEl PIRAGIBE : - Entretanto estâ. 1.sso no l!vró do S;t". Gene1a.1 

Abilio de Noro11ha. 
O iSR. ANTONIO CARLOS: - Sã o incidentes; vamos continuar. 
o SR. HENRIQUE Doosw oRTH: - Incidentes não! E' um facto <00senc11u 

na discus são. 
O SR. ADoLPHo Bl\lHGAMINI: - O nolbre orador e~t:A raz~ndo obra. sot>re um 

~oeumento que para S. Ex. é fidedigno. 
v .SR. CAMILLo P~TEJs: - Nã.o foi · sinão accídentalmente que me rei'er:c , 

ao !Ivro do Sr. A:biil~ de Noronha. . 
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O SR. ADoLPHO BlllROAMINl: - Então, não· havia ma.Is conspiradore11 .. 
O Sn. CÁMILLO P1wms: - Eu sómen·te ruffirmei que o Governo tinl!u ·iUn-

rt&mentos para julgar suspeito o Ministro a respeito de que. jâ. se havia. dito 
q>11e aco.llhera, em sua reside.nela tonspiradores. · , 

o SR, ADOLPHO BERGAM·INI: - 1 Em QUe baseia V. Ex. o fundamento Úé.1'll!A 

18U'PPOSIÇjlO? 
. O Sii. CAMILLO PRATms: - M-a;s, ainda que não tivesse existtdo o liv;r:o do 
general AIJllio de Noronha, ainda que o 'nome do M:lm:stro Sebi.Stlão de La-
cerda, não tivesse figurado nesse livro, ainda assim ao Governp cumprt; . ., 
ri.goroso dever de verificl>Lr a exactldão ou nao dessa denuncia. ' 

O SR. ADOI.PHO BElRGAMINI: - Muito bem! Amanhã vae-se dlz.er ' peltt tm-
:prensa que · na casa de um de ·nõ.s houve um ·Crime,. " b~tarã. essa , denun13la 
unonyma vara que a casa sej.a invadida pela pollcia! . 

o ISR. CAMI'.LLO PRAT!!:S : - A comparação est.aibeleclda ·pelo nobre 'D"bu-. 
t ado surprehende-me. 

o SR. ADOLPHO BEfüGAMINI: ~ Por que'! 
· O ·SR. CAMIULO \PRATEl.':l: - :Pprque, si a policia tivesse ·conhectmtmto Õl:f 

u:m cnme 0na rosa de V. Ex., faltarfa a o seu. dever si lá. não fosse, pele? facto 
'de s er· V ... E.x. Deputado 

ú .SR . .A.DOLPHO 'BE!RGAMINI.: - Não; trata-se de pessoa qualilrlcada, qu" 
nú.o esta. á. mercê de q.uaJquer mercenario que, por din:helro, V!í. levar infor .. 
nmções tendenciosas . 

· ·· O S'R. CAMILLO PRATIDS: - Aihl vem o nobre Deputado, corn ·oo etern°" 
qua11ricauvos de "mercenarlos'', "ai;salàllartos·•', etc., essas gran.iles phralsee, 
t>ssàs palavra s que podem produzir e:1'feito nas· multidões, e por isso mesmo 
lança S . Ex. mão dellas! E' mais uma arma com• que pretende imprel!ls!o .. 
nar a opj.mâo publka. 

O SR. ADOLPHO iBElRGAMINI: -- V . .l!lx·. tem a respo\Sta immectlata. ~! tru 
co:rteJa,,:;e a opinião publica, não teria sido bernardi.sfa, com os mesmos a• ·-

, -<1ores e paixão que ponho em todas as ci.usas que defendo, 'joganao ·pela .111.· 
neJ.la a d'óra a popularidad·e, que é urp. patrimonio do politlco. · 

O :;IR, ANTONIO CARLOS: - E _ venceu a sua eleição, prova ' que n~o ir1cou 
l!'r!'PUPUlar. 

O .SR. ADC/LPHO 'BE!RGA'MINI: - iímpopularlzei-me defendendo a cli.ndlda:tur,~ 
Her.nardes. A esse tempo levava, pelo . menos, duas valas por dia, uma, aa 
t1a':nlr e outra ao entrar em casa. (Risos.) De um lado e outro da minha cM& 
u m!nlmo que se fazia era gritar A minha passagem - •mé" ., . . (Rtsos.1 

O SR. ANTONIO CARLos: - Mas elege.u -se . 
Q ~R. ZoROASTRO ALVARENGA: - Como se elegeu V. Ex.'!' 
O ·:SR. ANTONIO CARLos : - E' a prõva de sua popularidade. 
O .SR. ADÓLPHO BElRGAMINI: - A prova da minha popuJarldacte esta. a.pen!lll 

n a souaariedade de meus amigos, que cmn"prehenrteram a noibreza das minhas 
intenções. · · 

o_ -SR. AN'l.'0N10 CARLos: - O nonre Dep.utaao f1co11 atê popu1!l.1'1ssl1ttti, 
!anw que foi eletio em primeiro Jogar. 

o Slt. ADOLPHO BlllRGAMlNI: - Fui eleito pela mlnona.. 
O ISR. ANTONIO CARWS: _: Foi dos .mais votados. 
v tlR. PRESIDENTE: _;_ Attençji-0 ! (Pausa.) 
O .SR . .ffEJNRIQUEl DODSWORTH: ' - O e~senclal agora ê que o uoore, iDep.utado 

11au acredita m a is no Sr. general Abillo de Noronha, 
O SR. CAMILLO \l"RATES: - Não disse si acrealtava ou nao acrectltàva. :fí, 

por muno .que eu considere V. Ex., ainda não lhe outor.gue1 poderes para 
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aU!rmar ou desrufffrmair . o que . penso, pQrque 'tenho ,bocca pe,ra dizer o qu.n• 
ti uei10 dizer. . · 

O .SR. HEINRIQUE DoDsWOR'l'H-: __:_., v. Ex. se soccorreu do teetemun:tio ao 
:::;r. · general .Á,bilio de No.ronha. O Sr. Deputado Vicente P_iragibe acaoou. 
éle declarar que, si V. E x. acreditasse nas palavras do Sr. general Ablllo, " 
:sr. ·Vicente Piragl.be serlr:J, um assassino, e · V. Ex. não !ria considerar o no:o:.u 
co!Jegia Piraglbe envolvlcio êm uma conspiração que visava o PresJàente Weu-
ce1ilau Braz, com aquelle intuito. 

O 18R. ':VICENTE PIRAGIBEI: - <Presidente>-de quem ifUi sempre aimigo, co.m º' 
que ·hoÍTrei e honr.o m:ulto. . 

o Sn. · HENRIQUE DODSJVOR'l•H: - iPortainto, a maioria qu~ hontem vero"'· 
rava o . .J.fvro do Sr. Afüilio de Noronha, hoje jâ se so.ccorre desse w.Jcu.menw~ 

.O SR. ADoLPHO BERGA:MIN·I: -'-' ®' exactamente o que ·la dizer. ~empr., a· 
-theoria do funil. 

O -sii. A~roNro · CARLos: - Em relação ao Sr. Vicente Plragtbe, a ell:-
·pressão ~não ·tinh:i. necessidade de ser, contestaaa, porque estava por si .me.o.-
ma invalidada·. [)e um documento cerno ·esse, acceltam-se as af!lnnações que· 
merecem fé; as outras não. (Riso.s.) . 

O SR. AD9L'PHo BEJRGAMINI: - E' a tlieoria do d'unil, uma fonte que hontem· 
era suspeita para .determinaidos factos, hoje é acceita pela maioria para ar-
gumentar. ExempJo: o Iivr-0 do Sr. <A<bil.lo "de Noronha . 

o SR. ·CAMJlJLO PRATEIS.: ·_ Mais não vi ainda contestado o ponto a que me· 
refiro. Além .disso, 1â. .declarei que hão era mistér .que o livro. f·ezesse essa 
a~firmação quanto ao Ministro, para ·que o GQverno, tendo es.sa denunoia rei-
tero.da, de rq ue em casa, desse. 'Ministro s .e reuniam conspiradores, para lá> 
dirigisse as s uas vistas Jl'I'Ocedendo ás ü1v.esHgações neoossairias',- afim de a.v<1-
riguar si e·ram verdadeiras . ou não as denunc1as. 

Ora, Sr. Presidente, o que estamos pre•sencia1J1.d-0 ê quE> alguns que· 
.Outr'ora eram ardorosos detfensores do Governó, aqueUee que, como o no-bN-. 
Deputado, se torna~nm impop·uJares · .para suffra:gar a candidatura do Sr. Ar-
tur Bernardes, horje são os ' m;i.is ardentes upposicionistas, e opposicionisrtã.e. 
q·ll<l ' não co.nhecem limites â. ·sua acção. " 

O SR. AooLPHO BEIRGAMrNr: ' - Por que não se a pa i:iwna.m pelos hom\ms·. 
O SR. CA:MILLO PRATEIS: - Por conseguinte, não póde causar surpreza e-

ninguem: dados e8ses faotos, es&is inversões de posições· que temos ' presen-
cia;do, não se. pod.e:rla. c.ens~rar o Governo por haver acreditado. na d~muncia 
insistente, que lhê ·er?J <trazida, de que, ·em casa do \Mlnistro Sebastião .de L '1,.. 
cerda, se reuniam .conspiradores. 

Para averiguaÇões desta -ordem, o Governo nãÓ pôde lamçar mão slriã.o .. 
da PoJ.tClia, e ·O. ·papel pdmoràJÍal e ·predpuo desta, a sua acção que me1hox·· 
cond·u:i"aos fins que tem em vista, é · tornar-1se preventiva. A iPolicia investiga., 
quer saber onde o 'crlrrne vae ser praticado, afim de evltal-o. 

O !SR. HENRIQUE! DonswoRTH: - A funcção ·d'a <Polic:la no actual momemto, 
~ assustar o Governo, Inventar uma po0nspiraçã0 .por dia. 

·o Sn. ArioLPHO BEIRGA:MINI: - Par:i. se recommendar ao mesmo Governo. 
E, emquanto o genremail Fontoura a rssusta o Governo, o general rSa>nta Cru2 
segrega o Presidente. da Repwblica da vida nacional. 

O 'SR. CAMlL:LO lPRATEJs: --., E' m·uito q·azo·a.ve·I e muito humaino- que os· 
nobres DeputJado,s façam esse juízo do general !Santa Cruz e do mareCJhaJ · 
Fontoura. Ag.raideço a 1S!S. ElE:ir. a oocas:!ão que •me forneceram de bem alto· 
dizer que o .marechal 'Fontoura t em sid.o o swste:ntaculo diaJS ins tituições, a vl· 
gllancla viva, .que ·não esquece um m.omento os s-eus deveres e tem <;les.trin-

. ~l\do todas as ·Consptrações que· <Se formaim 1J1esta. Capital, .(apoiados; muito, 
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,bem), ·e· a prova é qt]'e, .á ,medida. que ell~ se tramarri, eHe ,sabe onde se vão 
.reunir as pessoas (>nvolvidas no -0a1so, -0s meLo8 de que se vãio servir, e con-
.sdgue que toda.s abortem. 

O SR. FRANCISCO !PEJLXOTO: ·- !E apaJI11ha os consphtl,id:o·res com a., rurmas 
.nas mãos. 

o SR. H.EJNRIQUE DODSWORTH: _ , SaJbe tanto que ha um la&Sàlto a determl-
iràdo regimento e a [Polida ·não . oomp:arec·e a ternp.o de ev•Ual-o ! 

O ,SR. AooLPHO BElRGAMINI: ~ É o l\íinistro da Guerra, pia:;isa po1r p.erto e 
não dâ ·providencia a lguma. (Ha ·outros apart·es.) 

O Sa, CAMILLO .PRATEJS: - Si os: .nob1~es Depu;tados perrnittern, oontinuo a 
.m'inha ex:poo1çào. · 

O Governo, teve, cOIIn.o dis·se, ·Conheoimento daquellas r.euniõ·es, e a P,o-
Hcia destacou, para lá agen.tes seus. ~e certo, es illustr;;· opposicioni,?tas não 
haviam ·de querer ,·que 'fosse -0 p;rop:rio dhefe de Po:licia apurar a veTaódade 
;·da denuncia, 'quando ·eJle tem os agentes, que- são'. os ·instrumentos de sua 
. acção vigilante. 

Os agentes ohegararn lá e ·iforam repellid.os, :a mão armada, pelo prop·rio 
.Sr. 1Mini.stro 1Sebastião Liwerda e pelos que o rodeavam; 

o SR. ,HEJNRIQUEl DODSWORTH.: - o .Mlnlstro ·Seba<l't!ão de La:ce:r'da, en!e:r-
.m.o corno estava, 1·epepiu á mão armada?! 

o- :SR. ADOLPHO BERG~MINr.: _ . Eu o itgnOI'Ó; mas, si · eUe repeJJiu -- á mão 
.:armada; :fez rn·uito bem. 

O ,SR. Ii>RANcrs·co iPEJIXOTO: - Jâ. nôs sabiaIT\os. que V. Ex. ia .se pro- . 
. nunc!ar 9,esse mo.dó. 

O SR. CAMILLO PRATES: - Per:f.e!tamente, nos ·planos ·do nobre Dei;iut;i.do 
•está isso IDef!rtnO. Um sed1c1ooo ·!\ão pôde pensar de Qu:bro inodo. ' .. 

O SR. iA.ooLPHO BERGÁ~INI: _:_ Clafo ! Uin magistrado que vê a sua,· casa 
· desrespeiitada. d·esse modo dev·e deiféndel-a, ainda q11.e se,i-a á. mão. arma.da. 

0 1SR. FRANCISCO. PmxoTO: - No caso, ei•a um cidadão como· , outro 
·-~·ua1'q uer. 

O :SR. A.Dol..IPHO '.SEJR(l!A,MINI: - iNão tiv•era.rn ém attenção nem o seu esta· 
d.-0 de. sau·~e, que éra p.recarlo. 

UM .SR. DEPUTADO; - Não . era aissim tão precario. 
O 1SR. CAM.IM.O PRATEJS: - Estou 'P:I"Ompto a admittir .essa · precia,rieda,de, 

:póis, a1:!é acredito que, nas dellberaçõeus tomadas. por :S. 1Ex-. nessa occasião, 
haja vestígios séI'ios de que o 1Sr. Ministro Sebastião de Lacerda, cujo~n.ome 

,declino o.orn toda a venia, estivesse sob a influencia de enfermiade que espe-
ro, tenha sido rnom,érntanea, e 1que ff.os&e um febricitante corno éne declam na 

-carta que endt>reÇ-Ou aos seue .ool!egas do .Supremo Trlburui.I. ' 
Era natural, portanto, .que, nesse estado de exacerbação, ·pratica15se .amos 

.. que não estiVB}!'!ern muito de accô•do com :O.s que devem. ser pr.atLcados ·poi· 
um magistrado da sua elevação. 

· O SR. À.OOLPHO BElRGAMINr: - O Sr. Sebastião de Laceci·ã.a saibia perfeita-
mente o que estava fazendo: defendia a integridaide moral de um m.em.bro- do 
Su.premo T·r1bunal Federal. 

O SR. OAMILLO PRATEls: - .sr. Preside nte, vou aÍpresenta.r ma k;1 um ele-
.. rnento que tenho, para fundar a minha convi·cção de ·que o !S·r .·' Séhastião de 
.Lacerda estava en.fenno, üorno aliás, .r epito, eille mesm.o declara. 

- Diz S. Ex., na. carta referida: 
'"Saudaçõ<'Ís oordi;;LJi.Ssimas - Quando,, lha cinco para s•eis ~ mezes, 

me ohegou aiquf a noticia, sob a .f6r.nia d e boato não confirmado, de 
que a o nosso ennine·nte col.Jega e an'ügo Guimar.ães Natal se ameaçára 
d·e . encarceramento, pefo .simples ·e huma n!tario .gesto desse · eg;regio 
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juiz, ique se movera, a pedir menos .crueldade para c om os presos po-
liticos, sempre :a juJguei inveridica e tão a:bsurda e incrivel a oonsi-
derava! Nunca,' de facto, me entrou a ddéa, a probabi.lidade sdquer 
de tal <i!.esacato á inviolavel e 1sagrada pessôa de um ministro do Su-
p.remo Tribunal Federal!" 

Aqui, devo po.nderar que "in:violavel e sagrada" conheci apena;s, na Mo-
naichJa, a pessôa .de 1S. M. o Imperador; na Republica, pensei que essoo-
wttributos- tivessem desapparecido, imais, v erifico que< passaram para os nú-
-nistros do Supremo Tri1bunal Federal. · 

O :SR. HElNRJIQUEl .DolDsWORTH: - Na RepubH·ca, invLolaveJ e sagrada ê a 
pess<'>a do· Prl:!Sldente · em exerciclo; d·os julzes e da maiorlá da Camara. 

'O SR, CAMILT.o .P.RATES: - Prostgo na citação; 
"Oomo me enganava e que de optimistas eram os meus juízos, . 

acerca dessa 1~seuda democ·raoia que nos rege! Desgraçadamenú, 
par.a o nosso· rename no estrangeil'o, por eterno opprobio do actual 
governo da Repub.Jica, não só se confirunou depois aquelle bo0;to 
•oomÓ tambem sobrevieram os faotos cujas narração füel aqui tran.9 .. 
mitto a VV. ÉEx. ·quaes mais vergonhosos e menos dignos de .fi· 
gurar na hds·toria. de um povo?" 

Ore, o 1Sr .· ·Sebastião de Lacerda. conhece 1bem a Iingua portugueza, sabe 
perfeitamente o :valor dás expressões; e .:S. Ex ., que declarou que 0 boa.te, 
parecia inverosímil, diz, deJ;)oi·s, que, "o boato se c.onf.irmou''. 

o :SR • .A!DOLPHO BEJRGAMINI: - Que iboato? 
o SR. CAMILLO PRATES =· ~ Da pris?-o do minisfro Guimarã,es Na1taJ. 
O HR. ADoLPHO Bl!lI)GAM:rNr: - Da ameaça de prisã.o. 
O SR. CAMILLO PMTEs: - EJle affirma que "o ·boato se, confirmou". 
O SR. 'HlilNRIWE DoDsw'ORTH: - Confürmou-se, de facto, o •boato de qÚe o 

Gova11-..o · tentáonava ·prtnde·r .o S'F. Mi:r111:1tro Guimarães Natal, o qut< não s1o ~ 
verificou füi a pri-sãio. Nada maiis claro. 

O SR. · CAMILLO P.RATiS:· - Confirmou-se .quando, como, por que lns·tru• 
mem.ro? 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - E' •ClllrfOSO! V. E;x:., exige a apresentaçãv 
dos elementos de oonv•icção de que o boato. se confirmára, e não oifferece os 
éUS '.element0s~ de convfoção de que a denuncia levad{L ás oiças do Presi-
dente O.a Republiça ou dos seus prep-ostos .se haja confiI'mado, ou tenha visos 
de verdaae. 

o 'HR. ,ANTONIO CARLOS: - E' uma .questão de fa,c;t-0•. 
O SR. Á.l)OLJ>HO iBERoAMINI: - 1Si ê- uma questão de facto, e:iq>onharrn-se· 

oe factos. 
O SR, AN'I1oNIO CARI;os: - Nunca ouvi dizer que o Sr. Guimarães NatBJl 

estivesse ou esteja preso. 
O SR. ADOLJ?Ho BERGAMINr: - Confirmou-se que e;l!e estava ameaçado de 

prisão. 
O SR. 1C'AMILL0 PRATE'S: - Não c onsta a prisão, e o Sr. Ministro Sebas-

tião de L acerda declara ·c:Íue confirmou .o boato de prisão. 
O SR. AnoLPHo BElRGAMINr: - O boato de que esta:va ameaçado de prisão 

leia V. Ex. . ' 
O SR. HEWRIQUl!l DonswoRTH: - Quando se fallava· em ameaça de pr1sa<> 

de D eputados, a maioria contestaJVa; no _entanto, os .:Srs. Azevedo Lima e 
Baptista Luza!'do estivffi'arrn detidos em uma delegacia de po!i,cia. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Durante hqras e horas, e o leader velu 
dizer que era para ap11rar su.S"peita. de flagrànte" ... 
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o SR. AN'l'loNio CARLOS:. - Esse "boato .de amea~a ·de prisão" esitá pa-
recendo um poucio "suspeita de flag.rante." ... 

.o SR. ADoLPHo BERGAMINI: - ",Suspeita de ;flagrante" parece é c.om 
a:o.ueHa figura jua:-idica da "'te:ntativa de intenção· .sinistra". 

O SR. C'.AMILLo P'RATEls: - Peço permissão .para continuar. Disse eu que 
o Sr. Ministro Seba stião de Lacerda havia resistido á 'ir.não armada ás in-
vesttgações po.Jiciaes; um aos Hlustres: oo.Jlegas contestou . .. 

o SR. HENRIQUE DoWWORTHS - Perdão; fiz uma pergunta. 
O SR . CAMILLo PRATEB: - ... e outro entendeu ·que seria pena nao se 

tivesse isso realiw.do, não pu:d·esse o 1Sr. Ministro Sebastião de Lacerda 
empunlhar arma. 

O SR. AGAMElNNoN DE iMAGAL:H1ÃES: - Ha nessa carta, um po.nto inteirelil'-
sante, ·que eu desejaria que o illustre Deputado, Sr. Bergamini, j-usitificas,se; 
é aquelle em ,ciu:e se affirma que, na vigenci:a do estado de sitio, o cidadão sõ 
pôde ser preso em virtude de mandado jufücial da autoridade competente . -

O SR. ADoLPHo BElRGAMINI: - Virei á tribuna para tratar do caso. 
O SR. CAMILLo PRATEs: - E' uma passagem da carta que justifica a 

minha idéa de que elJa foi redigida por um f.ebrfoitante. 
Vou agora lêr o relatorio dos investigaCLores que, par o:rdem ·do. Chere 

<!e P.olicia, se dirigiram á . residencia do Sr. Ministro Sebastião. de Lacerda. 
A Camara toü·erará essa leitura, que é indispensavel. 

O SR. ADoLPHo BElRGAMINI,: - A Cama1'a tem todo prazer em ·oµvi-r V .. 
Ex.; tem esse prazer a proprla minoria, ao contrario do que .succede com a 
maioria, quando fallamo.s. 

O ·SR. CAMll,Lo PRATES : - V. Ex. quer fazer jus á minha gra,tidão com 
u'ma eensura á maioria? 

IO SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Aibsolutamente; sou . homem que não quer 
para si· à gratidão, e \]_a,q1uelles aos quaes presto algum serviço exijo apena.s 
que me não aggr'idrun . 

.O SR. GAMILLo PRATEJS: - Eis o documentC> a que acabo de alludir : 
"Exmo·. .Sr. Marechal Manoel Lopes carneiro da Fontoura, D. 

D. Chefe de Rolic!a: 
A T·espeito da di11genc-i'a ·que, de ordem de V. Ex., fiz exe.cutar 

iPOr investigadores desta .a,eiegacia, na estação de Oommercio, tenho 
a hC>nra de dar conhecimento a V. Ex. das pe.ripecias que cercara.m 
.essa mesma <'j,eligeneia ·e constante.s da .seguinte parte, do investiga-
dor n. 9·8, a qual <faço 'transcnever, aqui, na integra - Hlmo. Sr, 
'l'enente~corone1 · 4° delegado auxiliar - Levo ao vossa. conhec~en
to que, de accõrdo .com as instruc.ções recebidas, hoje, ás 6 hor-as da 
manhã, eàn companhia dos colle,gas ns. 7;2, ·93, 95 e 195, tomei o ra-
ipldo mineiTo ,com de·stino á estação de Oommercio, ·onde che,ga.mos 
a-a 10 horas mais ou meno.s. Dirigimo-nos immed:iatamente á .casa do 
lDr. ' Sebastião de Lacerda, téndo fica do tomando conta das sahidas 
,que dão para a lin:ha ferre.a os 'collegas 93 e 95 . Em se guida, pela 
entrada pr1ncLpaJJ da chacara, mandám,os chamar o Dr. Fernando de 
Lacerda, filho do Dr. .Sebastião., a quem deelaramos que, por deter-
minação do Exrno. Sr. Ma rechal Chefe de Policia e de ordem do Go-
verno, alli estavrumos ·afim de pedir Hcença para passarmo.s uma re-
vista na chaca ra e na casa -a.e sua l'esidencia visto t .er o Governtl 
sciencia ·de q ue na mesma ;;e encontravam vario·s individuas cuja. 
presença e-ra aqui necessa ria, pois a policia queria ouvil-os. o Dr. 
Fernando, mult o satisfe.ito com o modo .Por que nos ·dirigimos a elle, 
e muito --attenciosamente, mandou-.no.s sentar em um banco no ter-
reno da ·cha,oara, emquanto ia faUar ao Dr. Sebastião, unlco que po.-
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dia conceJder essa lic.ença. Quando o mesmo se dirigia para ó inte-
rior da ca.sa ap1parece1u ao uado 1omntrario, acompanhado por cerca. 
de 10 individuos, um ·dos quaes ireconhecemos ser José de Avellar 
Fernandes, 'Vindo todos de revólver em Punho, o Dr. sebastião, que 
aos gritos, perguntava onde estavam os home.ns bradava que nao 
admittia agentes de policia em sua casa, diziendo ainda, em altas 
vozés: "Pm;1ham-se lá fõra, seus 1cachorro.s, canalhas, ordinarios; 
aqui é a •Casa sagrada de um IMimistro do Supremo Trfüunal". Pro-
curando acalmal-o, vinlçis ··que a nada elle attendia. A esse te.m:n!J, 
jll ha:via para mais ·d·e 30 hamens, ao nosso derredor, todos armados 
allguns dos ·quaie·s parecia .não sahirem á rua já havia algum lemp", 
pois que e1stão de barba .grande. A maioria estava •dt culotte e per..: 
ne1ra.~ ... '' 

AttJenda-se 'bem a esse ponto! a maioria estava de culotte e .pernél:J.r:.. 
O SR. AnoLPHo BERGAMINI : - Que tem? Na roGa não é cousa ex•;.;wr-

dinaria, 
O SR. CAMILLo PRATES: ~ V. Ex., ma ·roça, pôde usar kepi que tambeni 

raz parte do fardamento militar? 
O SR . .ADoLiPHo BERGAMINI: - Mas: culotte e perne1ras não estão nas mes-

mas condições . Hoje não ha fazendo-la onde não sejam utilizadas, para &e 

m·ontat a ,cavallo. 
O SR. NELSON DE SENNA: - Deixemos essa questão da indumentaria . 
. o SR. HENRIQUE Da'DSWORTH~ - Perfeitamente; o essencial é saber s1 

·fora;m ou não foram 'E)ncontrados (.'O:nsp iradores em e.asa do Sr. Sebastião de 
:ui.cerda 

o SR. CAMILLO PRATES: - V. Ex. vae vêr: 
" ... parecendo as•yla.das do Dr. &t·l·?~!··ão. Esse magistra.jo e a gen:~· 
que o acompanhava nos trou;xeram até pro·xim 0 a estação, tendo 
mesmo sido agarrado peJo braço ·o collega n. 195, contra o qual o 
Dr. 8'eba:stião tentára atirar pelas 1costas. E,· si nada de mais desa-
~adavel se 1v-erificou, foi unicam;omte e exclusivamente devido a. nos•. 
sa calma e tam•bem á do Dr. Fernando, que dizia para o Pae visse 
'O que ia fazer. Insistindo, ·porém, 0 DT. Sebastião, que a nada queria 
attender, e.m exotar-nos do lo.cal e dizendo que ia mandar fazei-o pela. 
sua gente, rumámos á estação, onde ficámos". 

Segme-se a nar.i-ação do resto da viag.em. 
O SR. ADoLPHo··BiilRGAMINI: - De quem ·ê esse depoimento? 
O SR. iCAMILLo PR.ATES: - E' o relatorio do· chefe da e;xpedição ao Sr. Co-

ronel carlos R~is, ·que o transrn1tte ao Sr. Chefe d·e Policia. 
O SR . .ADoLPHo BERGAMINI: - Muito bem! E' a Uiltima paJ.avra, acima de 

qualquer suR·peição ! R ealmente, pôde se c.ontrapôr esse depoimento á palavra 
do Sr. 1\ii.ni.srtro do Suprem.o Tribunal, Sr. Se.bastião de Lacerda!, . • . 

O 1IJR. CAMILO PR.ATES: - O ?).Obre Depute<do ha de se recordar de qufJ o 
Sr. ·Mnistro Sebastião de Laceil'."da :não declarou, .na sua carta, que estava 
armado. ~er!a demais . 

o SR.. AllOJ.PHO BERGAMINÍ: -- Seria demais, não. Elle tem hombMdade 
pura si estivesse arma:do, affirmar 'que o estava ... N"iil.l tenha V. E;::. a 
menor duvida a esse respeito. 

O SR. iCAMir..Lo PRATEs: - Mas, o nobre De,putado sabe ql)e o proprio 
;Sr . Sebasitião de Laicerda, declarou que severo e rispido·, despediu de sua 'casa 
a quelles homens, que erani os represe~tante.s da le1. 

O SR . .ADoLPHo !BERGAMINI: - Representantes da violencia. 
O SR. CAMILLO PRÀTEs: - V. Ex. ·chama a Jei de 'Vio1lencia". E' um modo 
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de oe:ncarar as coisas; por mini, entendo q'llt; a lei iê a norma a que devemos 
todos obede«J;€T em um paiz Ji;vre. 

O SR. A.DoLPHo BERGAMINI: _:_Todos, menos os membros do Governo, que 
estes desrespeitam abertamente a. lei, · e Q leq;der da maiorLa pret[lnde· jusU- ~ 

fical-os . O pro·prio Governo recon·heoe ' que está exorbitando da foi, ta;nto 
.que pela voz, de ta'I1to valor para a maioria, do actua1 Presidente da. Repu-
blica, prega : "A ordem acima da. lei! " 
. O ·SR. C.AMILLO PRATEJ.9: - Vê V. Ex., Sr.; P-i'esidente, que o Governo se 
viu na contingencia de ·mandar verLficar si era ou não verdadeira a denun-
cia, segundo a qual lá se abrigavam conspiriadorés. Os agentes· de ""policia, 
,que apenas cumpriam ordens legaes ,f.o.ram entretamto, repellidos, conforme 
affirma o ch efe ida turma, a mão armada, e, consoante o proprio. Sr. Sebastião 
J;Jac.erda, rispida e .severamente, do lugar onde tinham ido executar a di-
ligencia. 

Que cumpria ao Governo fazer? Desistir ·da.s suas attribuições legaes, ce-
dendo a nte as ameaças do Sr. Ministro, ou proseguir nas diligencias, afim 
de mant~ o principio da ta;Utoriidade? 

o SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Ah! o principio da a.utoridadé ... Eis um 
conceito estafado . .. 

O SR. CAMILLo PRATEE: - Evi9-entemente a mentaJ!idade de V. Ex . nã9 
pode comprehend·er o principio da a utoridade de outrn modo . 

O SR. ADoLPHo BIDRGAMIN: - Sinto-me muito feliz com a minha mentà-
.lldade. Agora V. Ex. quer ver? Para •que nenhum incidente o<icorresse, bas-
tava; ·tiue ó Gaverno mandasse um delegado com outras laipt idões; com outra 
ed.ucaç~o, com outra linha, com outra mentalidade, para ter rcom o Sr. Se-
bastião I.iacerda, a · quem V. Ex. e· nem ninguem fará a injustiça de suppor 
capaz de fugir á responsa.bi!idade de qualquer acto que praticasse ou de 
mentir aos ageptes da autoridade publica . 

.O SR. CAMÍLLo PRATEs: - Foi, nessas confüções, depois de prati,cado. esse 
acto dê violencia por parte do Sr. Sebastião de Lacerdra, que o Go.verno orde-

. nou segunda. diligencia á casa daqueUe ministr o, di!igenrcia da quaiJ não foram 
incumbidos agentes .que seriam de novo expulsos violentament<?, como aco.n• 
tecera aos primeiros . E o certo· é q ue essa ourtra dilig;e!)cia s·e eff'ectuou, 
cumprindo-se as det"1rminações do Governq . 

Pergunto a V. Ex. si, em um paiz organizado, pode-se comprehen!lel" 
que as cousas se passassem de outro modo ..• 

o· SR . ADoLPHo BERGAMINI : - Direi a V. ·Ex. que em um palz organt~ 
zia~o i:w cousas se passariam .de outro modo . · 

O 'SR . CAMILLO PRATEJs: - ... recuando o· Go:verno, deante da prepoten~ 
eia ·de um juiz, que se julga autorizado a repellir " ,severa e rispidamente" os 
representantes da a u toridade. 

b SR. ADoLPHo BERGAMINI: - O relatorio é de uma pessoa que não foi 11' 
e se baseia em depoimentos de agentes de .poHcia demissíveis ad nutmni 
muitos do.s quae.s quando não sa.tisfázem os caprichos dos seus chefes, vão 
para a casa. de Detenção. 
" v :SR. CA:MILLO PRATES: Ve:)a V. Ex. como· ê differente a menta1ida<'.!e 

do nobre co!.lega. 
O Sa. ANTONIO 1CARLos : - V . Ex. não está. no proposito de persuadir .. 

Deputa~o -Sr. Adoipho Bergamini. · 
O .f:'R. ADoLPHo BERGAMINI: -· Quando eu. lfallo, ta.mbem nll.o ~ com o pr11· 

posno ó.e persuadir a maioria.. · 
0 SR. CAMILLO PRATES: - Estou exponao ao ·pa1z OS factos, para que 

com eneii a upmia.o publica se esclareça immunisândo-se contra a. cocaína 
da declamação todos os dias propinada p•elos o.radores da minor!a .' 
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O SR. ÀDoLPHo BElRGAMINr: - Qual é a 1cocaina da. oppo.sição? 
O SR. CAMlLLo PRArns·: - E' o envenenamento da Õpinião. Ora, descie 

que os nobres Deputados vivem a <llzer ser o Sr. Presidente da Republica 
um despot~ um tyrano, um Robespierre, um Assumar, procurando 1mpre.... 
ei01~ar a Nação, !! necessarlo que a contraiUc<ta se .es·tabeüeça -que a verdadt>' 
venha â Juz. e que se demonstre ao pa1z que essas declamações são anna!!I 
de combate . 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: ~ A Nação sa'be pe<r!eltamente onde estâ a 
verdELde 

O SR. NELSON DE 1SENNA: - Fel!zmente para nõs a Naçãa sabe de que 
lá.do está a verdade. 

O SR. CAMILLo PRATEs: - Agora permHta V. Ex. ·que me refira a doma 
juizes que não são suspeitos a V. :[!:x.: um é o Sr. Sebastião de Laoor<!a ,o 
outro é um .juiz que ha pouco firmoú uma sentença. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI:- - Qual é .elle? 
o SR. CAMILLO PRATES: - Não queira V. •Ex. me 10briga.r estar a de:.. 

clinar-·nomes. 
O SR. ADoLPHo BElRGAMINI: - V. Ex. citando o nome de um e deixando 

de fazei-o Tela:ttvamente a outro, pode até parecer uma desconsideração. 
- O SR . CAMILLo PRATEJS: - V. Ex. tem sempre o que o povo chama -

uma pontinha de' ma1dade. 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - ' Tenho conseguido agora aiprender alguma 

cousa ~om os membro•s à.a maioria, da qual, com a permissão de -V. Ex, devet 
di_zer que V. Ex. e um .dos mestre:!!, 

O SR. CAMILLo PRArns: - Não sou mestre de -oousa nenhuma; sou O'D<'t-
curo_ membro da maioria e estou convencido de que desempenho o meu pape11 
bistorico, na phase actual da vida nacional, julga ser n'leu mats. alto devei!' 
aanparar o poder publ1co, •l'efender a leg)l.Jidade. (Ap9Wdos; muito l'Jem). 

O SR. AnoLPHo BERGAMINr; - E nõs da opposição estamos compenetno.-
dos da mesmíssima convlcção . . 

O SR. CAMILLo PRATEs: - Creio m1esmo, .Sr. Presidente não haver Cl'l• 
minos,o algum, que não esteja certo de estar praticando o bem . • . pelo menos 
em proveito proprio ... 

Attenda o nobre Deputado, com· sua lUJCida intejUgenc!a •.• 
o SR. ADoLPHo ~ERGAMINI: V. Ex. ~a pouco ralou da minha menm-

ll'idade. . . 
O SR. CAMILLO PRATES·: - E' cousa dltterente. Seria negar a evldenC1a 

contestar a _grande ar,gucia de V. Ex. que nem parece tão moço. 
Mas, dizia eu, .o juiz querendo apoiar as allegações que fez para susten--

ter um despacho, quere.ndo affirmar que os juizes inferiores nem sempre de-
vem obedecer aos juizes superiores; qu~ a juri.sprµdencia 11em sempre obriga 
o juiz a sacrificar sua consciencia juridiica, diz isso: 

· ~7 - Quem, entretanto, yµaJs bem estudou, em toda. a sutt para:~ 
cu1ar, delicadeza, essa questão fo.i Baldomero Llerena, -professor er-
!fcctivo da Universidade de Buenos Akes, e honorario da nossa lf~ 
culdade d•e Direito, quando deu o golpe de morte no feiticismo C!a 
jurisprudencia. 

"Obligar á un Juêz á interpretar una ley c on arregio a; la i:a~ 

terpretaciõn que otr-0s jueces de mayo0.r jerarquia han dado, és hacer 
del inferior un instrumento; es qu1tar<le el d·erecho de tallar segua 
eu cienc!a y conciencla es obiigarlo á fallar contra lo que él cree que 
es .la lei. SQlo esta :puede ·hacer del juez un instrumento, en el sen.~ 
rt1do de ·que, justa õ injusta, debe aplical'lla". (Estud1os Juridloos e..·• 
ibre Jurisprudencia Argentina, 1898). "-
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.o SR. ADOLPHo. BERGAMINI: - E' pacifica. 
O .SR. tCAMILLo PRATEJs: - Não é !Pacifico, para. 0 1Sr. ~ebasti!l.o de UJ.-

cerda, que resisti<u a lei. 
O SR. ADoLPHo BElRGAMINI: - Não resistiu â lei, re.s1stiu a uma. viole?>. 

ela, a uma or-Oem illegal, que ninguem é obrl.gado a acatar. Elle se collocou 
dentro da lei. Os .rep.r'esellltantes do Governo é que estavttm fóra deLla. 

O SH. 1CAMILL0 PMTES : - Quero mostrar a V- . .Elx. a d!fferença um ru~ 
que o juiz só de·ve ser instrumento da lei - justa ou injusta - cumpre obe-
decer : o .outro não se submette ao cun1primento da lei 

Obed13cer á lei é o papel do juiz. O Sr. '.Sepastião o.é· Lace.r.da, ·entretak -. 
to, rebeHou-se contra a autoridade e repelllu-a, dizem os agentes,. ·11. ma.. 
armada, diz o proprio •Sr. ministro - ríspida e severamente: 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: ·- Este é o nó gordio da questão; saiber lõ1l 
esta.caro dentro da lei ou si não estavam. 

O SR. GAMILLo PRATEs: - P ergunto a V. iHJx. si -eram ou não esses agen.-
.te,; representantes da autoridade? 

o SR . ADoLPHO BElRGAMINI: - Só têm cumpriment o as o.r<lens legaoo "' 
eylaentemente eSS'a não o era. , , 

O SR. CAMILLo PRATEJs: ·- Pará V. Ex., ·para aquelles que susteintam as 
ictéais faic.ciosai; que dominaan a m.inoria, para aiquelles 1que teem a mentalid~

de revolucionaria. 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Mandar agentes de polida invadir a casa 

de •um ministro do Supremo Tribunal Federail, ninguem suste.ntar.1\. que seja ' 
aictõ lê9al. 

o. SR. À.N'FONio CAru:.oS: - O ponto é controverüd:o. Vamos· adea'µte .. 
O SR. OAMILLO iP.RATEs: - Vê v . . Ex. que· o Governo tinha a obrigação 

restricta de, respeitando .a si mesmo, compenetrar-.13e do papel que deseni.-
t-enb,a neste momento, quando o paiz todo é ;cpncltado por VV. EEx. á re-
volta á mão armada, quando nos assoberbam graves diffiouldades; quando 
nos ai:>;i>roxima mos de 192;7; quando o ~rasil se vê o.brigado a despender os 
parcos recursos do seu The.souro para manJdar expedições co.mbate;r- os sedi-
ciosos; . quando a producçãO está toda perturbada po.r esse espkito insan.o 
de revolta; quando a economia nacional é prejudicada po.r todos esses !acto.res 
rna!sãos que ahi estão a arrui,nar o :Paiz. Como pod€ria ~ Gorverno._ deixar de 
offerecer uma resistencia, como esta de dar caça 'aos sediciosos · que es.tiv~ 
sem homisiados . em casa do. Sr. miillistro? · 

o SR. ADoLPHO BERGAMINI: - o acto do Sr. 1Se)Jastião de Lacerda f oi_ 
de verdaid.eira defesa da toga de magi.strado. . 

o SR. eA?.iILLo P.RATE;S: - Essa defesa não é consentainea com ó. eS],}ixito 
jurídico de ninguem .. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - o ministro Sebastião· Lacerda s eria indi-
·gno do· cargo que exerce, -si não tivesse def·endido as prerogativas dnheren-
tes a esse. cargo. 

O SR. ANTONIO <CARLOS: - Quaes são essa,s p re·regativas 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI: ~ Nifo ha de ser em apartes que :hei de dis-

cutir e-ssa questão. 
O SR. GAMILLO PRATES: - Os apartes de V . E x . teem para mim um unico 

périgo.: é aquillo ·que elle s não dizem. 
O SR. AnoLPHo HERGAMINI: - Exprimo o meu pensamento com a mafor 

ifra,nqueza. Sem ser positivista., vivo ás -claras. . 
O SR. CAMILLo P.RATEs: - Mas V. ·Ex. é mestre de tactica parlamentar 

e sabe airrasta r o orador até Oi!lde e lle :não quer ir, V. Ex. é um op:posiaionis-
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ta que não qmir ver 1que está prejudicando neste momento a sua paitria, no 
mais alto grão. 

o SR. :ADOLPHO BEROAMINI: - Cada V<l'Z mais me orgulho ide ser brasi~ 
Jelro, desde o m·oruento em que ~meus concid:adãos reagiram á mão, a,rmada 
contra o despotismo. Penso com Var.gas Villa: "Maior do q ue a tyrannia sô 
ha 'um crime: supportal-a". 

O SR. ANTomo CARLOS': - O nobre intendente não tem ràzão . .. (Riso). 
O SR. CA,MILLo PRATElS: - · Quando se· proclamou a Repu>hJ.ica foram aibo-

lidos todos os .privi1egios; é o que diz a Constituição de ·24 -de Fever.eiro. En-
tretanto, estou vendo ·erlgLr-.se um privilegio contra a Jei, contra a autorida-
de -cionstit·uida. O nobl'e Deputado, 1que .se diz r,epub!i.cano - e eu o ereto -
miantem e sustenta a existencia desse privile·gio ·que não encontra apoio nem 
mesmo nas lei's , do antigo regimen, no tempo d-0s nohres e privilegiados. 

Vejamos o depoimento dGJs testemúnhas. A.inda ha rpouoo, um dos nos-
sos il1ustres c.onegas 1per.guntava se havia ccinspirador.es na casa do minis~ 
tro1 Sehastião .Lace.rda .·· , ' 

O SR. HENRIQUE DonswoRTH: --' Perguntei si haviam s:ido eincontrad-0s 
conspi>rli.:d·ores alli. 

o E•R. AGAMENNON DE MAGALHIÃEs; - Mlãs ruhi está o inquenito. 
O 1SR . ADoLPHo, BEJRGAMINI : - Inquerito nãio é prova do fa,cto. 
·o .SR. CAMILLo PRATES: - Hav.ia ind_tcios de culrpabilidade. Ninguem in-

vestigaria :si· o nobre Deputado já foi ao céo· em aeroplano -ou si já foi ha-
bitante de Venus... (Oont~ua a Zer) · 

"Perguntado se swbia· ter estado na c•hacara do l)r. 1Seba,stião Lwcerda 
o Tenente ''Chevalier, Tespondeu que, sim, tendo sM·o apresentado . pelo de-
poente aos ·seus parentes, donos da. casa, po.r conhecer o relferid~ Ohe·valier, 
ha longos annos e lhe teT e:ste _solicitado tal favor e hospedagem, cousa que 
ú depoente não se julgou: c.o.m o direito de recusar, "uma vez q•ue com o re-
f.eddo tenén_te mariJ;inha relaições intimas desde os tempos· collegi•aes, época 
ei:n que fizeram partwd-0 iExternato· Morei". ' 

Este depo:jµ1ento é de uma testemunha insuspeita ' ao •nobre Deputado. 
Elle diz _que havia em casa do · ministro 1Se'bastião Lacerda, pelo menos dous. 
conspkadore9 - ·o Sr . M.eUo e o tenente GhevaUeT, este pro'!lunciado por 
crime de sedição e fugitivo das .prisões militares. · . . 

. Pergunto a.gora a S. Ex . si ·o Governo, sabendo disso, .poderia quedar~ 
se d ena te · da inviolabilidade do ministro. ' 

o. SR. HENRIQUE Donsw-0RTH: _ - O que interessa é a maneira pela quaJ 
se procedeu a essa diligencia.' 

O S:R . C'AMILLo PRATES > - Li ha pouco o ,rela.torio dei agente; e o nobre 
Deputado 'Viu como -0s subordiruaidos procederam - com o mais absoluto i:es-
peito. pma vez alli chegando, elles se entenderam com o . filho do mini1stro, 
o Dr . ·Fernando Lac.erda, ·q-ue foi i)edir a seu: lllustre pae permissão para que 
os a.gentes penetrassem em sua casa, • iafim de procede-raro i dili.gencia or-
denada. Antes, porém, de ·qualit'luer resposta, o ministro os expelliu de 1sua 
resistencia. Nã. puderam essas autoridwdes praticar mais acto algum. 

O .SR. AnoLPHo BERGAMINI: --' Levavam mandato· escripto? 
O !SR. CAMILLo PRATES: - O m.inistro não tratou de verifi>ciar isso e o:S 

ag,ente,s forain · ·expellidos violentamente. 
O SR. PRESIDENTE: - Peço licença para observar a V. ,Ex. estar finda 

a hora destinada. ao expedie:nte; 
O Sn. C'AMTLLo PRATES: - Embora, Sr. Presidente, tendo .grande prazer 

Hn ·~er interrompido pe1los apartes de meus nobres collegas"' todavia esses 
apartes nã:o me i)ermittiram concluir l"l. minha exposição. 

Vozms:· - Muito brilhante . 
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O SR. CAMILLo PRATi!Js: - Si, entretanto, houver opporluni!'lade, sem pre-
julzo dos or-9idores inscriptos, peço a V . Ex. me cO!!-Ceda a palavra para uma 
e:xipli0ação pessoal, afim de .que eu, pl'oseg,uindo, po.ssa expor á . Camar,a e ao 
paiz os factos ve'.r-dadeiros e provar que essas declamações não são mais do 
que bombas envenenadas, que só fazem compromietter o nome e à respeita -
bfüdad,e do Brasil . (Mu,ito 'bem; muito 'bem. O orador é cwmrpr·ime'Tbtaào) . 

O Sr. Camillo Prates: (para uma ex;pUcação 'pessoaI) - C'omeço, Sr. 
Presrnent-e, agradecendo a o iHustre collega, representante do Rio· Gram:Ie do 
'Suf, Sr. Baptista Luzardo, a gentileza, <que, aliás, em ,S. Ex. ê normrel. .. 

o SR. BAPTISTA LUZ->l.RDG: ~ Muitissimo obr1g'ada a V. Ex. 
O SR. CAMILLo PRATElS: __, •... de me ter concedido seu logar, para poder 

ooncl-uir as observações que eu Vinha fazendo, ã proposito da carta do Sr. 
mini,stro Sebastião L acerda. · 

SF. Presidente, quando fui interrompido pela terminação dà hora, dizia 
á Camara que o Governo da Republica, tendo tido sclencia da resistencia 
Ófferecida p,elo ' :Sr. ·~injstro Sebastião de Lacevda oos investigadores de po-
llcia q·ue lá forani, organizou, uma nova deJi.genc!a e mandou que ella fizesse 
a,g_uillo ·que os investigádores policiaes não tinham pqdido fazer. 

Essa dllig:encia dirigiu-se â casa. do Sr. Sebastião de Lacerda, e o se-:· 
nhor 3° d'elegado, que a chefiava, entendeu-se eom s. Ex. e, -depois de en-
tendimento · Gom as pessoas que lá se encontravam., que eram· suspeitadas, 
estas se entregaram á .prisão, 'terminando, assim, toda essa · s uc'Cessão de 
acontecimentos que determín:al'.am a .carta do Sr. ministro a seus dou.s ._col-
legas. 

E ·ê de notar que, nessa; .Carta, o Sr. m~n!stro s ·ebastião de Lacerda de-
clarou, I"eiteradamente, que o 3° delegado prCJ/cedeu com a mais com'P1eta e 

· absoluta urbanida<ie, não destodu da linha de homem educado e do ·respeito 
que devi•a a s-. Ex. E)stá lc orifessando isso, na carta do iSr. ministro, mà.is <ie 
uma vez. 

Ora, _ Sr. Presidente, deante de tal situação, rpergrnnto a V. Ex. : qua1 
!o1 a violencia .que soffreu o :Sr. Ministro? 

S . . Ex . não tem privHe.gio .. algum, já. o disse, em discurso de liontem, 
e nosso illustrado collega, <representante de Minas, Basilio Magalhães. 

A nossa Constituição extinguiu todos os privile.gios. O unice de que 
gosa o Sr. ministro é o de fôro, e ,mais nenhum out·ro, , que eu s,aiba. ' 

A ·casa e a pessoa de .S • Ex. são tão in violave·is e sagraidas como . as (l~ 
qualquer eidadão .J:J.rasileiro e e.st'ão submettida.s ãis mesmas r egras legaes, e 
não foi inutilmente que a nossa Constituição declarou que todos somos iguaes 
perante a let . 

Já mostrei ·â. Gamara a difd'eiiença (J_ue ha. entre a menta1idade do · ,S1·. 
ministro no .comprehender a sua posição e as deferen<Cias que Jhe são devi· 
das e a mentalidade de juiz, que .só •comprehende o juiz dominado pela lei, 
ainda que injusta. · · 

Portanto, Sr. Presidente, penso eu que o -paiz ficará in~ruido deante da 
expUcação .que estou dando á Ol.ma;ra. do que se passou com o Ministro Se-
bastião Lacerda. 

Poderia ter parecido antes desta explicação, que o Gove.rno da Republica 
commetteu o maior de todos os desa.catos e a maiÓr de todas as violencfa.s, 
não se detendo nem lJl6Smo .cteante !'la pessoa de u~ !Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, mas V. Ex. vê ' que nem os tnvestigadores faltaram ao 
respeito a S'. Ex. e qÚe, pelo- contrãrio, eHes !i .que foram expulsos pelo Sr .. 
ministro, e qÚe na out-ra di,Jigencia -·que Já ef!ectuaram procederam de -tal 
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modo que ' o prop.rio ISr. ministro confessa ·que o ®legado o· tira1tou com a-. 
maxima Ul'b'a1i1dade e ~éspeito de que é oredor. 

Note-se· que o !Sr. mfaüstro recelheu ao seu aposento rparUcular, ao seu, 
quarto· de idormfr, as pessoas procuradas pela policia. Não se limitou S. Ex. 
a dar. um ª.l'lYlà <que eu denominarei de homisio a essas pessoas susrpeitadas; · 
levou-as ao ·seu aposento ·particuJar; lâ estavam ellas quando se entregaram 
á prisão·. 

f>rovavelm~mte poder-se-ha aventurair que o ·Sr. ministro tinha tido co-
nhecime.nto prévio• da .erdem dada pelo Sr. Ministro da Justiça de serem. 
respeita(jos seus aposentos particulares. Si isso não se deu, é uma conclusão• 
aó menos que se pôde tix:ar do procedimento ãe' $. Ex. 

Sr. P-resjdente, ha outra circumstancia que convem ser mencionada. A. 
Camara teve co.nhecimento desse facto por uma carta escripta pelo Sr. 'Mi-
nistro Se.bastião de CLacerda a dous collegas seus. Esses ministros, destina-. 
ta.rios da carta, .fü~lla ;não fizeram o uso que deviam fazer para rei-vindicarem, 
para os ministros e jpara o tribunal, todas as prerogativas a que fizeram. 
jüs por lei. 

o 'SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Disseram ~sso a V. Ex.? 
O SR. CAMILLO iPRATE: - V. iElx. não· tem motivo para affirmar o con-· 

trario; e tanto assim é, tanto os :Srs. ministros não reputaram de mude>' 
algum o seu coll'ega viçtima ·de violenciaJs ou de ataJques pessoaes, constan-
tes da ca·rta, que nada fizeram, ou então esses ministros a quem foi dirigida 
essa carta não julgaram os facto•s c'om a .gravidade que lhes deu o seu autor. 

De duas uma: ou esses ministros -a quem foi dirigida a car,ta não jul-· 
garam :os factos- e.oro a gravidade .que lhes attribuiu o Ministro e o Depu-
tado que .aqui a trouxe, ou então esses ministros faltaram ao mais elenlentár · 
de seus deveres, ·nãio · souberam .zelar a ·honra e a , ,dig.nidade do tribunal àe 
que fazem parte. Mas não posso attrf.buir a SS. Exas. essa interpretação. 
de seus deveres; e ,. po-rtanto, o que devo crêr: e , o que deve estar no bom 
senso de qualquer, é que os ministros, lendo a carta do Sr. Sebastião de 
Lacerda, não rei:mtara;rn essas diligencias, feitas em busca de crimino<Sos que· 
::e asylavam, na casa do S.r. •Sebastião de 'Lacerda, pudessem ser qualifi-· 
caid.as como violendas praticadas contra o IS·r. M'inistro. 

O· •SR. ADOLPHO 'BERGAMI.NI: - o motivo talvez seja· outro. 
O SR. OAMILLO IE"RATES: - Não posso interpretar os motivos secretos dose 

Ministros pa:rá procederem assim, d·oode que o procedimento que daP,i pe-
cleriam· resultar interpretações •para o seu acto. Ou os Ministros não déram, 
a esses acontecimentos a physionomia que lhes foi dada dep·ois, ou esses 
Ministros deiocaram de cump·rjr o.s seus deveres, deveres com.esinhos de fa-· 
zer re&peitar a toga desses juízes. 

Sr. Presidente; o que estou faz:endo aqui, muito a contra gosto é des-
coser ~ssa roupagem feita de retalhos incongruentes e inajustifica~is eom-
que os nobres Deputados querem transformar factos communs, prdinarios 
da vida, em grandes actos de tyrannia - pràticados pelo Governo. Essas rou-· 
pas, sim, .Sr. Presidente, não são ·inconsuteis como certas togas de que ouv; 
fallar na carta do Sr. .Sebastião Laieerda; são muito bem cosidas, talvez,. 
com a lingua tremula do· odio e das paixões.. · ' 

O que nós precisamos fazer aqui, nós - os que sustentamos o Governo; 
os que defendemos as i'nstituições co.nstantemente aigigredidas pelos que en-
tendem .que no. Brasn aJnda se de'Ve prolongar a vida revolucionaria que vae· 
,tendo, é expõr á opinião publica os factos como se <passararil, em todã a sua 
verdade, em todas as minudencias, para . que não 11ossa <pairar isso que 
reputo o envenenamento da opinião ,public,a pelas .geheralidades aqui •bra-
dadas ·pelos· nobres :Deputados. 

1sr. !Presidente, a Gamara deve conhecer o Sr. Ministro· da Justiça, nã0<· 
ha muito daqui sahl.do, e deve saber que nlnguem mais do que •S. Ex. teriá 



-"7 312 -

. .o respéite> que se deve a um Ministro- do- IS.upremo Tliiibunal Federal. O Sir. 
MJ.nistro da Jiµ;tiça não ê só um professor ',Qe direito., um .jur'ista consum-
mado, S. Ex. t:atn;bem é herdeiro la.gitimo e digno de .uµi grande nome, sa-
·bendo respeitar essas . tradições que todo o brasileiro não apaixon11>do- deve 
respeitar. Esse M.ínist·ro não havia de manchar .seu nome prattcando o mais 
.abominavel ,dos <::rimes, qual o de desres.peitar a um. membr.o· do Supremo 
Tribunal Federal. (Apoiados.) · · ' 

O SR. NrcANOR NASOIMElNT<>t - Sem nenhum objectivo pratico: 
O SR. C-A,MILJ,o PRATEJS·; - O que S. Ex. mandou fazer foi, primeiro, 

.investigar se eram exactas as denuncias· dadas contra aquelle Ministro; se-
,gundo, reiterar essas providencias, desde que as primeiras não surtiram éffei-
to, principalmente porque o Sr. !Ministro Sebasti~ Lacerda collocou-se fÔra 

·da lei, ·desrespeitando os agentes da autorid·ade que , lá fõram ".em cumpri-
mento de .ordens. , 

o SR ; NIOANOR NASCIMENTO: - o Sr. Ministro da Justiça tem agido com 
. ;prudencia em todos os acontecimentos. •(Apoiados .) 

O ISR. C'.A.MILLo P.RATE1sl: - O testemunho· de V. Ex . é muito attendi:vel, 
_p9rque V. Ex. é incapaz de fazer lison-ja a quem ·que quer que seja. 

O .SR. A'l>oLPHo HERGAMINI: - V. Ex. çonside.ra attendivel a o·pinião de 
meu prezado ami.go e collega,_ e . eu devo- declarar que, no. que. c:m:ncerne 
-pessoa do 1Sr. Affonso Penna Junior, basta que "u diga que teniho a honra 
à.e o contar entre meus amigos pessoaes e trll'mtaL'-lhe todas as homenagen,'l 
que .seu maior ami,go lhe possa render. 

O SR. CAMILLo P~ms: - O juizo de V. Ex. emgu.anto se refere á sua. 
amiza<ie e é muito valioso-. Mas, então a quem V. Ex. accusava antea, 
:quando na carta se menoiona o nome de S. ·Ex. como tendo sido o agente 
principal de todas essas , injusticas? 

O SR. A:DoLPH-0 BERGAMINr: :_ Virei á tribuna para tratar do caso. 
O SR. NICANOR iNA.SCIMENTo.:· - E' conveniente resPo·n.sa'bi!iziair e esP..e·, 

,cializar as ir.espo.nsabilid-a;des. 
o 1SR. AIDOLPHO J3ERGAMINI: - E .' o que sempre faço .. 
O 1SR. "CAMILLO PRATflS: - !Folgo de vêr, Sr. IP.residente, que, quando este 

·meu desalinhado· discurso nã<? tenha tido outro effelto, ao menos ·teve este, 
-de tornar b.eni claro que o 18-r. '.Ministro da Jus~iça não ê accusado pelà oppo-
sição. da pratic_a dos actos con.stll-ntes da· carta d'o Sr. ; Sebastião de Lacerda . 

Dou aqu i ·Por terminadas as m!nhàs observações a esse respeito. 
Agora V. Ex. permittirâ'. que resalvé a minha opinião sobre um pbn·to 

.q·ue 'tem sido disoutido, ·principalmente no que . diz respeito ao manifesto· do 

.Sr. Assis ·Brasil, do qual consta a declaração de S .. Ex. de que "as irevofu'.. 
-ções são feitas apenas para se obter a legitimidade da yepresentação e a · boa 
administração da justiça". Já füsse, ém aparte, que não reputo as revolu-
ções· meio idonee> e capaz de fazer essas ·COJiqui;stas. Não. contesto que haja 
.grandes fafüa.s no nosso regímen eleitoral e, possivelmente, iguae.s falhas n·a. 
'!lidmin:.stração da justiça. Seria ser cego para contestar· a · propria v~miaia.e . 
. Ei desta .. trJibu.na viesse ·a'fflrmar o có-n.trario-. 

Mas, para. mim, no meu conceito, aliãs desautorizado (não aP<J'iado), to-
dos er.~es males e, principalmente, o mal do falseamento da representação, 
,proced·em do · erro em que incorreu o- leg!.sladoir coI11Stltulnte, decretando o 
suffragio universal no· Brasil, - erro, Sr. Presidente, que nãc:i- ~ sómente 
erro, mas positivamente - como direi - um m·eio pára encobri;r a nossa 
incapacidade po!iti.ca, decretando a lei do suffragio uníversal. Que sigp.ifica 
.isso, •Sr. !Presidente, em, um palz onde mais• de ·8•0· ºIº não sabem lêr ném es-
crever? Onde estlá •es·sa universaliidade? 

O •SR. JOAQUIM Dlll SALI.Els : - Que Governo queria V. Ex. para o Braáil7 
'Um Governo de Z;O ºfº? 



- '313-, 

O SR. NICANOR NAS'CIMENTO: - O Governo dictatorial, que é o unico qu11 
póde ter. 

O tSR. WENcnrlSJUA.U EscoBAR: _:__ !Precisamos ter ê um eleitora;do capaill. 
O SR. CAMILLO PRAms: - Eu queria Isso que :diz o nobre Deputada pelo 

Rio Graride do ISul, úm eleito·raido capa;zi de, iIJOr sii, faze!!' a escolha de seus 
mandatarios. · 

O .SR. Jo:AQUIM · DEl 1S·AIJLJlls: - Caidã. iIJ©Vo tem o Governo que :gierece . . Um 
paiz de 80 º\º de analphaibetos 1I1ão pôde t er um Governo de 20 ºIº. V. Ex. 
quereria, po·r exem.plo, obter um 1bra.nco legitimo, em uma :naoão de negro.s 
da Africa? ' 

O .SR. CAMILLo !J?'RATES: - O nohre De·putado está po.sitiva.µiente grace-
jando, eu . ·não estou gra,cejando, estoiJ expondo as minhas convicções. 

O 'SR. JoAQUIM DE SAL<LEls: - Sou partidario do bico de penna. Si temos 
80 °1·0 de analiphabetos, 1qual o meio de fazer vencer os 20 ºIº? Ou a di.ctadu,ra. 
cu falsificação do voto. 

O .SR • . [NICA:NoR NAScIMENTo: - Quando se consegue vencer aqui na ca-
·Pital, elimina-se o eleito. 

O SR. A:zElVElDo· LIMA: - Isso não é argumentar, é 1que·rer o ~mperlo da 
fraude. 

O 1SR. CAMILLo PRA.TEs: - Os nobres Deputados estão positivamente gra-
cejamdo, querendo· ser parad.oxaes para serem ori,ginaes. 

O SR. N1CANOR N;\!sC'IMENTO: - Não ,quero ser paradoxal; quero ser 
Yerdadeiro. Acho que a mentalidade do. Brasil.só .pôde corresponder ao· seu 
regimen eleitoral actual. · 

O 1S1R: IJoAQUIM DE SALIJEs : - O .·ora;dor deolarou .ç1ue ha ·80· ºIº de anal-
phabetos. IS. Ex. foi :rp.uito optiµiista ~ Ha, pelo menos, 915 º!º. porque anal-
vhabeto não é ·Só aquelle que não srube ler e escrever. · 

O SR. CAMILLo PRATES.: - A Oonstituição fez mais: decretou o suffragLo 
universal e immediatamente oppoz as restricções de sa·ber ler e escrever e 
ter 21 anrios. E' uma universalidade re·presentada por uma parte minima do 
Brasil. Deante de um regimen desses, que d.eveinos fazer ·sinão reformar a 
Constituição? IP-01-a de accôrdo com a mentalidade brasileira e providencü;1.r 
com uma ' legislação adequada .para que as representações possam se.l' maia 
uu menos legitimas. 

O 1SR. ADoLPHo BERGAMINI: - iFoi o .que fez o .sr. Wenceslau ll!'az. 
O 1SR. CAMILLo lPJl;\TES: - iNão estou dizendo novidades á Camara. Tenho., 

Sr. Presidente, mais de .quarenta annos de vida politica e venho observando 
as transformações que se vão iazena·o :no antigo. e novo regimen. Lemoro-
!l'he de .que. a, lei !Saraiva produziu os melhores resultados· que já ti:vemos no 
Brasil. ' 

O 1SR. WENCESLAU EscoBAR: - iA. melhor que tivemos atê noJe. 
o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Melhor foi a Wenceslau Braz. 
O SR. CAMILLO PRATElS: - A lei Saraiva creou o eleitor consciente e tn-

dependente, e mais ainda, .Sr. Presidente, restringia a cir.cumscripção elei-
.tora.J de tal modo que um voto, dous ou tres, muitas vezes influiaim na elei-
ção do candidato·. 

O .. SR. C'oLLAREs IN[oR'lllIRA: - E 'X'actame nte. 
o .SR. C'AMILLO PRATES: - E a 1prova disso· ê que foram derrotados m-

versos ministros de Estado. :No meu proprio distri.cto eleitoral, em Minas, foi 
derrotado . o ministro dos Estrangeiros, nãq obstante a sua influencia e a do 
partido na r egião. Mas, como se cogitava da .questão do· elemen.to servil, ·o 
11artido que apoiava 1S. ·Ex. e que .era em .graT!de . parte escravocrata, deixou 
de votar no liil:Jeral e -votou em qutro. 

0 .SR. WENCESLAU ESCOBAR: - Não ifoi SÓ elle; diversos outros ministros 
foram derrotados. 
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O 1SR. CAMILúÓ iÉ'RATES: - Justame:p.te como jã disse. A Republfu'a, po-
rém, que fez? Em vez de conservar a divisão das circuni.s·cripções eleitoraes 
como eram, creou districtos de tão grandes extensões que são quasi E 'stados. 
Pergunto: que candidato pôde .percorrer esses districtos, pôr-se em co.ntàcto 
iL'iCJllll o eleitorado, expor suas idêas, fazer-se eleitor? 

Vê V. Ex., 1Sr. Presidente, que não são tanto· os nossos costumes 09 
!'esponsaveis por esse falseamento .de representação. E' que a nossa legisla-
ção eléitoral não quiz ainda attender a essas reclamações· da realidade e da 
opiniiio . . 

.· o ISR. NICANOR NASCIMENTO: - 'E-' um ponto de vista simplista. 
O SR. BAPTrsrrA LuzARDo: - Eu me feli.cito de ouvir esta parte do dL9- . 

cur,so de V. Ex., proferido com tanta franqueza.. 
0 SR. NICANOR NASCIM!llNTO: - V. Ex. dã licença para . um aparte, li'-· 

t!·e11ça1 que estou a pedir ha muito? V. E.x. modifique a mental-idade da Ca-
mara. Quando se tiver vencido em qualquer desses districtos e se chegar 4 
Camara com o resultado, succederâ. como succedeu a mim. 

O .S_R. ADor.PHo BEIBGAMINI: - E' w erdade. E' o terceiro escrutinio ., E' o 
grande ~l combatido pelo Sr. Wenceslau Braz, .. quando fez votar no Con-
gresso a lei que teve o seu nome. . 

O SR. CAMILLO IE'RATES: - Mas, então, Sr. iPrestdente, a conclusão a . 
·chegar-se do que· VV. Exas~ affirmam ê que _não hà remedia algum para 
o mal. \ 

·o ·SR. JOAQUIM DE SALILES: - Nenhum'. 
o 1SR. NICAN.OR NASCIMElNTO : - Não apoiado . Ha a indepen\}encia eoo· 

nomlca do ·povo. 
Quando essa mentalidade tiver ascendido ã. capàcidade . ..• 
O SR. WENCESLAU Esco.BAR: - Todos nós, legisladores, devemos !llOS ·em-

penhar em educar o povo. 
o SR. AZElVEDO LIMA: - Nós, legisladores, não. 
O .SR. CAMILLo PRATES: - O nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul tem 

razão. Nõs é que somos •OS .responsaveis, povque .não attendemos para eása 
la.do da questão. Mas, .não seFâ. com a carabina na .mão que havemos de 
:l!azer essa conquista. · · · ' 

o .SR. AZEVEDO LIMA: - Isso é outro argumento. 
O .SR. NmANOR NASCIMENTO: - !Precisamos elevar o nlvel eco.nomico do 

palz. · · 
O ·SR. AzElVEI>o LIMA: - Qual nivel · economtco. O nivel eco.nomioo C!e.-

;pendé da honestidade dos gover.nos. V. Ex. responda por elles • . 
O 1SR. CAMILLo ll:'RATES: - Si VV. Exas. quioorem encarar os prOblemas · 

. nacfonaes por todas as suas faices, arriscam-se '.mesmo a ipertur.barem-se de 
tal modo que não saberão mais como pensar. 

O SR. NICANOR iN,ASCIMENTo: - iNão havendo eco.nomia .não p@de haver 
il!l!Q. 

O 'S.R. PRESIDENTE: - A:ttenção·! Quem está com a palavra é o Sr. (ia.-
millo ·Prates. · · 

O '\SR. CAMILLo PRATEs: - o que ê 'Ilecessario, 1Sr. Presidente, ·ê ~spe· 
rarmos a evolução da mentalidade ·brasileira . Diz · o. mobre deputado que pre-
cisamos fazer a independencia economica do povo ·brasileiro. "S. ·Ex. tem 
razâ;o, mas não · é esse o u:p.i.co factor do phenomeno. Esse é dos ma~s impor· 
tan tes; sempre tive esse conceito, tanto que .sempre me manifestei, ·'nestà 
Camara, como um partidario extremado da co.nstrucção de estradas de ferro , 
que são o instrumento mais ·pode,roso para fbment::i,r-se a economia nacional. 

O .SR. AzEVEDo 'LIMA : - Que -é do dinheiro? Isso ·tudo é muito facil no 
,l}apel: ·perfura r tunneis, a'Qrir caminhos, etc . ' · · 

O 1SR. CAMiLLo iPRATES: , :_ V. Ex. ê um pessimista inconceblvel e 1mpe-
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n1tente. Com espiri.tos como o do nobre deputado ·O .que se deve fazer é es-
tacar dea,nte desse pessimismo. 

O 1SR. AzElVEIDo •LIMA: - Ao contrario .. .. 
O .SR. :ADoLPHo· BERGAMINI: - '.Precisamos. ê da regeneração :Política df.t 

BI'Mll. 
O ·SR. AZEJVEDo· LIMA : - .Pessimistas são aquelles que cruzam os braços 

e espetam da providencia o soccorro .divino. Eu provoco os acontecimentos, 
!Suscito as occuITencias . . 

· O .SR. CAMILLo PRATES: - Br. Presidente, tenho já ter.minado as minhaa 
ôbscrvações. Queria apenas deixar no fim do meu discurso bem assignalado 
o meu ~odo de ·pensar com a maxima franqueza . Não é ·culpado do que 
aéoriface nenhum governo, nein nenhuma situação. Talvez o 1r.egimen não 
tenha sido comprehendido pelo povo brasileiro, como já tive occasião de 
dizer. Ma.s, .não podemos fazer es.sa adaptação pelos meios violentos, como 
querem os nobres deputados da opposição. 

O SR. NrCANoR NAsCIMENTo: - Ohassez le naturel, il revient ... Substi-
tuir uma .mi:noria que ,governa, por outra que deveria governar. 

O .SR. AzEVEDo .LIMA: - iSi não fosse uma revolução arm.ada não teria-
mas a Republica. 

O BR. CAMILLO IPRATEls: - A lei :Saraiva não deu mag:nificos resultados? 
O .sn. NrcANOR NAJSCIMENTO: - Emquanto o seu autor foi governo. 
O' 1SR, AzEVEno LIMA: - O Visconde de ouro cE>reto fez uma Camara una-

nime 'pouco antes do Imperio cal:tlr e ·que foi a causa da queda do Imperio . 
O Partido Lfüeral acceitou e por i.sso. mesmo o Imperio cahiu mais depressa •. 
A Republica veio para corrigir esse vicio, corrigiu para ,peior. 

Vamos corri.gil-os l 
O .SR. CAMILLo PRA;ras: - Não pelos meios .que V. Ex. aconselha. Cor-

rijamos os nossos costumes ipoliticos, adaptando leis: que dignifiquem o 
Brasil. 

O .SR. AZEVEIDo LIMA: - Leis, temol-as as melhores·. o que falta é al-
guem que as cumpra. 

O . SR. CAMILLo PRATES: - .Sr , Presidente, vou pôr termo ás -cons!der;:i)-
ções que venho fazendo. Termino, formulando votos, os mais sinceros. os 
mais fervorosos, com o coração nas mãos, para que esta Camara compre-
henda o seu papel neste momento, •cumprindo patrioticamente o seu dever 
de sustentar as instituições, .que o.s honrados deputados da minoria querem 
demolir, voltando as sua;s armas contra a própria vida da nacionalidade. 
(Muito bem; rmttJ,ito bem. O orador é cumprimentado.) 

· •SESSÃO DE 129 DE MAIO 

O Sr. Antunes Maciel: - ISr. Presidente: 
Tiargas teem sido a di.scussão e a criüca em torno· do manifesto· da Al-

liança Libertado:ra, do Rio Gr'a.nde do Sul, firmado pelo •Sr. Dr. Assis Brasil, 
e lido nesta· Casa, contl'a a 'minha opinião, fundamentada em · carta que 
dirigi, a 5 do corrente, aos meus companheiros de representação. A materia 
e~tá esgotada. jPar_ece-me; c om tudo, .que chego aihda a tempo de e.sclarecer, 
á margem de certas passagen.s da oração aqui 1pronunciada, ha dias, pelo 
lll:Obre Deputado .f?·r. Lindolpho Collor. 

Não me proponho a rebater, ponto por ponto, a oração referida. Para 
o fazer, haveria ·d·e remm1tar ás origens ·da ·Alliança Lfüertadora, ã sua tra-
jectoria, através da revolução de 192:3, 'á sua attitude, antes, durante e de· 
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rpois da revoHa de 1S. ,Paulo; teria mesmo de folhear a, notavel biogra·phia do 
venerando d·emocrata que amarga ho·je no exilio a •boa-fé com que acr,editou 
nas promessas de uma éra nova .- invariavel estribilho da serei.a de farda, 
em todos o~ tempos e em todos os paizes . .. Nada axieantartam, com essa di-
gr.essão velo ·passado, nem a iOamara, ne m as o.ppo•sições .gauchas, nem o 
·.paiz, nem, muito menos, esse caríssimo Rio Grande, .tão· vaJ.oroso, tão nobre 
e ta!Voez por isso mesino .sem:p:re marty:r.! 

E' exactamente po·r assim enüinder que m:e venho· mantendo em u.ma. 
fü1ha de discrecçã-0 e de reserva, desde que nesta Camara se scindiu a ban• 
·cada da Alliança Libertrudo•ra, em um desenlace ·mopina;do, que rp·ro!l'undamente 
m:e abalou ·e ainda ·ag10ra lamento, com tanto mais .tristeza quainto é certo 
quo. •por ter •Sido d e todo· .inespeuado, j:>ara mim, não m .e deu ensedo de 
evitail-o. 

J'.Tão frultou quem •me incitasse a "definiT rpos·ição ", po.r home nagem é 
chamada "opinião publica" - madrinha dos predestinados, tão tyra•rma ·~ 
VOFaz que não cansa de pratos· fortes e tão depressa tece laureis como ar-
·ranca ·entranhas . . !Sobravam-me argumeintes, de doutrü·na e de facto, justifica-
tivos da minha .orientação. - Valeria, e11t:retanto, a ·pen:i, despertal-os, desde 
fogo, dos arcbiv'os? Não! !Si havia risco de sacrificio, era tão só para mim; 
e esse não me ~ntra em conta, quan{Lo a voZJ do· dever fa1Ja-.alto. IPÍ-eferi, 

- ;:>ois, curtir em silencio a maledicencia das o•bjurgatorfas a bater bocca in· 
.gloriam·ente, nesta trihuna ou alhures, com · os ·Companheiros que. de mini dQ. 
:v:ergem, ·poTq·ue .-..:. em·bora todos accordes nas aspiTaçõ·es de Tefurn1a e de 
liberdii.de ..:..... éne·s abraçaram a Revolução, tangidos '];leia .scent·elha. de deses-
peros que •bem corirprehendo, mas ·aindá assim não me dominam. nem me 
marcaim caiminho. [P<referi, sim, s upportar indefeso o clamo.r do.s ·descontentes 
e dos ingratos - firme .na cert·eza da minha. lealdade aos com.promissos e 
dever·es ·que arrancaim do meu· proprio rpassado é me ,levam a ser solLdario 
eom o .sr. Presidente da Reipublica, neste moment·O· de <res.po1I1Sabilidades de -
fi'nit!vas. 

Na serenidade da minha consciemcia de repubHcano· e de brasile.fro, não 
enc'cmtro sobrais que resultassem da solidarledade - ique recusei - ao nies-
sian1smo dos libe.rtaxiores. mfütares. Antes, .si.nto nel1a ,palp.itar o 3JP'Plauso 
integ.rar da traidição do liberalismo. "federalista", em cujo nome fui honrado, 
por tres .vezes, com o mandato de Deputado, pára, precipuamente, propugnar 
e defender a ORDEJM CIVIL. · 

Para essa tradição, "as n ações não · armam exercitos para serem rpot 
elles escravioo.dds; nem dão ·galões lJ!OS seus generaes para que estes levam· 
t em a.s espadas contra ellas. O soldado é um empregado publico, al~ás digno 
<lo ·respetto dos ,seus concidaidãos, emquan.to obedece ás loeis; mas digno de 

( .to<la a co·ndernnação quando se converte em pe.rturba;do!r da ordem, <la paz · .i rpublica, •em deshonrador da nação, em .promotor do desc·redito· do paiz pe. 
rante as nações ·estrangeirais". São ,palavr,as memor-aveis de Ruy '.Barbo.sa, 
que se engastam a rprimo,r nas sabidas opiniões de !Silveh·a M.aJrti'ns, sobrl) o 
Ex·ercito. · 

Com Ruy IBwbosa rui ·civilista; sõu-o com Arthur Bernardes, e com tanto 
maior saUs.fação e coherenda quanto é verdade que 1S . . Ex. é o .primeiro 
P .residente, no Brasil, que ia nça e qµer eJrecutar a i-déa da revisã,o. consti-
tucional, dHecta asp.iraçã-0 do meu partido ha 33 annos ! 

o !SR. ADOLPHO BlilRGAMINI: - E · impo1sição do estnmgei'l'O - o inglel!. 
O •SR. ANTUNEJS 'l\'IlA.orÉL: - O aiparte de V. Ex. ·Ptov.a a ·pai;x:~ que o 

domlna. 
o SR. ADOLPHiO BElRGAMINI: _::! Não aipoiado·. 
o ·SR. ANTUNES MACIEJL: - Antes que a commissão· tn1gleza . .viess~, j'â 

tinham sido annunci:aidas 'as idéas il'~visionisrtas de S•. Ex. 
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o SR . .ADoLJPHO lBElRG,A.MINI: - Nã(l é verdade. EHe deixara aJ questão d~. 
revisão aberta; achava que era umà questão aberta. Feohou-a pos1:eriur-
ment€, ·éÍep.ois ·d·e t€r recebido o rélatorió da Mis~o: Mo!Iltagu. 

O isn. ANTONIO CARLOS: - Relatorio em que figuram muitas 01.1;tras me-
didas sobre as quaes -0 Gov.erno não se tem pronu:nciado, e de :mais. actua1i- · 
dad•e •e de mais imteresse ,prura o ingleZI. 

O ·Sn. AnoUPHo- BERGAMINI: ·~ Desde a eommissão ·chamada dos Guede.s,. 
até á .reforma constitucional, a tudo se prestou o <Plr·esidente da Republica. 
(Nã.o apoiados.) 

O SR. ~ANTUNES MA€rEL.: - !Posso dar testemunho em contrario, porque· 
muito antes do Sr. Dr. Arthur Berna.r<ies pensar em receber a cpmmis"3ão, 
antes <le escre'Ver mesmo- ·a sua ·plataifo·l'llila, sabendo· eu da sua symrpathia 
pela r ·evisão, tive ensejo de offerecer-lhe um exemplar do !Pro,granima do 
Partido Federal~sta, em Bello Horizonte. 

O SR. ANTONIO CARLOS: - E-' um depoimento· .imrpo•rtante, 
O SR. ADoLPHo BERGAl\'lIN.I: .:__Como Ó de qualquer out:ro Deputado. 
O SR. ANTO•Nio CARL-Os: ~ lmpor-tante ., que resrponde cabá.1me.nte ao. 

aparte do :nobre Deputado rp·efo 'Districto Federal. 
O 1sn . .AIDoLPHO EERG&MINI: - Não responde tal, porque IS. Ex. fez o se•U. 

então ministro <las •Finamças, S.r. Sampaio· Vidal, escrever uma c·arta, que· 
foi publicada no Tilmes, e não soffr.eu contestação, porque exhibi a;qui o: 
orig·inal desse diar!o lom:J.r.ino, na .qµaL to·mava o oompromi·sso com a m .issfu:>· 
britannica, de attender a todas as sug,gestões do .seu Relàtorio, e nas suas. 
conclusões a missão düise que não prescindiria da ;reforma co1I1stitucional,. 
afim .\ie permittir o tTi-bunaI das estrada::; de. ferro. · 

O SR . Jo$1É BoNIFACIO: - Uma oousa ·ê suggestão ·e outra é imposição. 
O 1SR. A:N'l'QNIO CARLOS: - A missão apenas citou um caso e o .pro·g;ramma 

rnformis.t a 'tem vaTios ·casos. · · 
ü S'R. ANTUNES .MACIEIL : - '!Seja qual fôr o· calor das animosidades que· 

a firmeza ·do pulso ·de S. 'Ex . v.ae levantanoo, no lar.go· duello entre a ordem. 
legal e a phohia das revoltas, "por prestações" (mUito bem) quem traçár a 
narrativa desta etapa sd.ngular da Tiossa cruciad·a democracia não po·'ierâ.. 
recusar ao actual Che:l5<Í da -Nação o notavel merecimento de haver incor-
J. Orllido ao prestito tr-iumphal da !!'evisão o.s impenitentes orthodoxos que ar-
voràiram -em fin.a.Hdade da sua ·poli:tica a intangibilidade rperenne da carta de·, 
2>! 'de Fever·eiro. -

O SR. ADOLPHO BlilRGAMINI: _: A revolução o que quer · é exactamente o 
respeito á Constituição. 

o SR. ANTONIO CMl.LOs: - E' interessante isso. 
O SR. AnoLPHo BiElRGAMINI: - ·E' interes.saTite; o que vem p·rov.ar que os. 

chamados revo•lucionrurios estão dentro da ConstituiÇão e o.s mashorqueiros · 
são os que .e,stão fõra della. 

O SR. FRANC]SOo iP!IDIXo'l.10 : - V. Ex . al'fia:ma isso que . os ;revol ucio" 
:lario.s estejam dentro da Oon.stituição·?· 

o •SR. ANTONIO CARLOS: - E' um contrasenso. 
o ISR. CAMILLO PRATElS: - E' posl-tiv.amente deiirante. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI: - 'Os re'Voluciol!larios querem a manutenção· 

da Constituição, o respei.to â. Constituição . 
O :SR. ANTUNES [MÂCJEL: · - Não me deter·el, po·r superfluo, Sr. !President€, 

na reco-rdação ·dos postulados .que -o "federalismo'; .g·aúcho semp·re professou. 
]1:' obvio que, ,se il10 militar da activa- .o p.rog;ramma .classioo de 118196 ;negava 
o din:iito de V·oto, <menos lhe toleraria o de assalta'r -o poder, a couce de· 
rurmas e - o · •que ê m a is (m•esmo con·c.eo·en<1o a i:J.ypothese de uma excepção 
imperativa) - nuncá. ex.plicaria ,q ue se in:;;urgisse, com o nosso· apoio, c<;>n-
tra, repitq, 'º primei.ro !Presidente Constituci.onal do' -Brasil que se declarow 
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.a-evisionista. e . p'l'.'ecisamernt•e, .n<LS horas de julho do• a!lJilo pass·ado, quando 

.s. Ex., como hoj·e,' já procurava ultimar combin~ções pará a abertura, 111~ 

· Cong.resse Nacional, da ref~ma; po1· nós apostolisada desde 18·92 ! ' 
·Eu escrevia, ha pouco, a um amrgo, em irrtimidaide, e a;gora rep.rodu:w, 

.de publico, quaes fora.ih os hr\.p•e.riosos motivos que me induziraim a per;ma.-
necer 1egalista, neste trecho todo original dlÍ; nossa historia. Offereoce-o á 
apreciação, ·calma e :iusta, dos meus concidadãos .(:Lêi: 

".Nãio tenho culpas, na consciencia, que m e compiHam a hater no peioto. 
Não pra;tiCJjuei actos de indi.sci.p.Jina partida.ria'. 

NUJm. instante espe ciailissimo da .Vi·da nacional, em plena etapa de evo-
.Juções e revoluções, entendi, de bõa-'fé, que o meu caminho era esse e q•lJ..e 
cada q•ual devia - exactamente pela singularidade qa hora, --: ter à: ·Cora-
g€,!Il .. de assumtr 3is responsabilidades que lhe com:P·e•tiam, para apparecer 
desassomlbradamente a quem !faça a ohronioa, ·amaruhã, soUdario -com o S'L':. 

Presidente da Republica, desde os élias amargos da campanha de ·rn.21; se'IA 
,amigo pessoa11, ligaido por ve1ho,s e diversos com•promissos, Inclusive o de-
corrente ·da sua qualidade de partidario da revisão; ·cqnt:rario á mashorca de 
5 qe ·julho ·de 192•2; contrario ~ de 5 de juliho de 11J'24, proseguimento e epi-

. logo daique'lla; solida.rio com o Governo da Republica,. nesta emergeneia, co.m 
'º plaoet da 1p.roiprJa "AIHiança Libertadora"; Zea:.cze'r eventual da bancada que 
,assumiu tal so.Jida.riedade, naCJJUelle momento; tendo acompanihaid-O·, dia . p~ 
,(iia, o Sr. Ministro da Guerra, meu prezadissimo amigo, na intimidade do seu 

- gaibinete, durante os priméiros 1'5 dias da revolta de ·S. !Paulo; .. tendo enca-
minhado negociaÇões pa:ra .se.rem aproveitados os serviços contra aiquella re-
v~lta, dos nossos co:mpan:heiros; tendo percebido e condemnado como pagina 
.rid1cula e a.té tristemente vergonhosa, a rebe~lião <lo. couraçado S. Paulo, 
oi·iginalmente caipitulando em porto estrangeiro, em um positivo desprezo 

:pelo glorioso pavi1hão nacionail; amarrado, e<m résumo, a um passado de ex-
pressão l<qgaJ;,sta tão accentuado, deante dos -governos de Epitacio Pessoa e 

.Arthur Bernardes - não me eriJ. probidosamente possível adoptar att\tuõ,e 
di!f.ferente da em que me colloq•U!éi. 

"!Não 'Commetti, IPOr isso, infüscipilina, nem p·erp·etrei aggravo a ninguem". 
So·u um so!Jdado da oppoiüção. rio-igrandense, federaüsta, encostaÇl.o ou colli-
gaào na "Alliança Li.bertadora", que AINDA NÃO E' UM PARTI!DO. Claro 

.é , portanto, ,q;ue, dentro dessa .colligação, eu não poài~ deixar de reservar-
.me o dfr\') ito de pugnar pelo que julgo ser do interesse do Rio Grande, da 
Naç~o, e del·la pvopria ".AJl'liança", muito menos . poderia deixar de reservar-

.me o direito de sustentar ais min:has -oviniões e responsalbilidades. Antes de 
.coUigar -me á "Alliança", jlá eu fôra Deputado,_ 'em d·u.:as legis'laturas; quan-
·do entrei pa:ra ella, era Deputado, eleito pe lo Partido Federalista, e contra-
h.ira relações e compromissos, qurante esse mandato, ·que não me era licitei 
sacuuir, seim mais nem menos: Os oútros, q1ue não tinham uma tal situação, 

' .. Podem desfru.tar uma liberd,ade , de movimen to:s bem mais ampla e arbitraria. 
Eu não. Si a chefia da ·" A'lliança Libertadora" não reconhecesse todas essas 
especiaes ,circUlmstancias e de mim exigisse, ·ao ·contrario, gestos de franca. 
inooherencia, de tri•pudio a o passado,de olvido a deveres infrangiveis, Por . ob-
servancia d 'Uirna discilP'lina sem frestas :.__ .é •que, então, e11a não a;precia o 

·corre.Jigiona!rio como elle julga merecei-o; não lhe respeita ' os escrupulos, não 
qesconta sobre as condições particularíssimas do. s·eu caso, não profésso, em 

.. sum1Ina, o Uiberalismo de que se diz portadora e de que se inculca arauto. 
Faço ao eminente 18r. Dr. Assis BrasH - terminava eu a minha citada car-
ia ·- a justiça de, ern consirienc1a, louvar, e não maldizer, a uninha sempre 
-desa;ssomlbrada e leal maineir.a de ser. E' do. .seu ·feitio .proceder assim". 
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:EJ, e!S a:hi, S.r . P:residente, - "tout co'llfrt" - uma definição de p-Osição, 
Incidentemente proferida. 
- Lamento q.ue ella nãe~ constitiua o manjar apimentado, que por ahi, tal-
vez, se p.i:'e.saJborea.sse, ou o espectaculo de uma fogueira em que eu ardesse, 
crivado de settas .-.. 

O 'SR . ANTONIO CARLOS: - Do, patriotismo de V. Ex. nao se esperava ou-
tra attitude . (Muito be1Íi). -

' (J S1c A;NTUNl!lS MACIEL: ~ E' que- adopto· o c'riterio de que "as n;ta1lbr 
ções, em po'Iitica, são, pelo menos, tempo perdido" . Do po·u.co -qiue eu qisse, 
ressomlbra o bçi,stante ;para prova, no minimo, da minha -sinceridade e .do meu 
respeito ao passado ... (Pausa). 

O SR. lLrNDOLPHo iPEJSSôAs· - Com impeooavel linha de co.herenciia . 
O SR . ÀNTUNES MiAcr.ljlÍ.: - Desviei-me, de inicio, Sr. Presidente, do mo-

tivo pir-ncipal 'que me trouxe á .trihuna. Ve nci o receio que ella lnva:r1ave1- _ 
mente me inspira, n·ão tanto para ·-expllcar cuma attitude cujas consequencias 
sómente sobre mim poderiam !hoje recahir pesadamente, como já notei. Vim 
á faJlla, mais põr deso;brigar~me de ' outros deveres, entre os quaes, um que 
-· esse sim - tpoderia dar lo.gar a que me chamassem or.phão da nobreza. o 
do eava•heirismo tradicional dos rio1grande-:ilsés, si porventu!ra e'll fugisse a. 
cumpl!:il-o. iEl' 0 1 dever de não · falta.r co•m o meu ' testemunho, em ponto do 
discurso do. ·11obre :pepui:ado Sr. Col!or, concernente a detalhe em que fui 
parte " em 1que S. - Ex. irroga positiva injustiça ao •Sr . Dr. Assis Brasl!. 
Refiro-me ao topic<i em qrue o nobre Deputado 0hamou 'ihypocrita e usu'l-pa -
dor" o eminente brasiileiro, 1por ter contestado 0 füplorha do nobre Senador 
Sr . Vespucio de Albireu ., sendo seus ·p.rocurade1res o nobre Deputado Sr. Plí-
nio Cas ado e eu. 

O ' SR. LINDOLPHo CoLLOR: - · iNâo· o- chamei de usi:.rpador. Disse que en. , 
quiz usurpar a cadeira de Senador . 

o SR. ANTUNES ,MAcrlilL: - Deus me livre, Sr. ·;presidente, de acceltar 
pode'res de quem quer que seja pa.rà '!usurpar", s_e,ja o .qve fôr! . . • O asser-
to do nobre Dep•Utado transborda de injustiça! O Sr . Dr .' Assi's BrasiJ não 
rogitou de . ser 1Senad0<r. Recusou a, .sua candidatura ao IS.ena.do . e lá -Cama-ra. 
concomitantemente, que eu .prO!prio lhe sug·geri, autorizado 1po'r prestimoso:o 
ohefe11 da opposição rio-grandense, e para assegurar-lhe, de certeza, a pre-
seriça no Congresso N açional. Quanto depUoro, agora mais que nunca, q1U E' 
S. Ex. não houvesse accedido·! No theatro dos suiccesso.s ' que- se vêm desen -
cadeando desde :5 de ju!l<h.o de 1924, podemos pulsar em pessôa as contingeu-
cias da situação 'POliUca, 1S. Ex. e.staría· hoje, como ·a "Alliança Liberta do-

ra", em condições nceessariamente diversas das que lhe crearam os aconte-
cimentos ·po\'.;!teriores ! Reaf>firmo q-ue o Sr. Dr. Assis Brasil não cuidou ae 
occUJpa!r a -cadeira de Sena dor. Acr.edito mesmo ·que, si fosse r econhecido, 
·não t~maria posse, o.u tomal-à-ia sfanp'lesmente para renunciar, a j~lgar pe1a 
insistenda das suas dec'larações de n ão querer ma.ndato alg\lim. 

O ISR. ·LIN•DOLPHo · iCüLLoR: - V. 1Ex .. me far1á justiça: -eu não poderia 
prnver essa hypothese·; V. Ex ., lque >privava na intimidade do Dr. Assis 
Brasil, podia saber dessa circumstancia, qiue eu ignorava. E' urpa hypothese 
que eu não _poderia formular. " · 

O SR. cANTUN'ElS 1.fACrEJL: - E' por isso mesmo que venho esclarecer. 
A·qui tenho uma ·carta de Pedras Altas. do p•u;nho de 1S. Ex., a . . 31 de março 
,:le 1924, em resposta a outra , minha, de 30 (estava. eu, então, em J'elotas) , 
em •q ue se lê: "Cada vez sfnto mais a necessidade da minha posição de ab-
soluta renunda pessoal . ·para que não seja a preoccupação do bem da causa". 
O •S'r. Dr. Assis Brâsil re.spo{i.(lia, exacf~ente, a ponderações minlhas, illo 



-320-

tocante â chapa, que estava em vesperas de o.rganização, para as eleições do 
romo. passado. Confirmando aquellaf:l firmes disposiççes, · S: Ex. esci'evia, na 
credencial ·ClJUe· nos -outorgou e foi lida no Senado: (Lê): 

"Commettendo-vos a defesa da candidat'llira: senatoriar' da "AHiança 14-
bertadora", não vos incumbo patrocináo de uma Clj,UISa pessoal. Pes~qalmen
te, nenhum deselio aumento de investidura alguma política. Menos a;inda 
consentitei jãmais enÍ. desempenhar uma .representação para a qual• não <h.ou-
vesse sido r.eaJmente eleito. 6 caso presente, porém, não ê meu, mms do 1povo 
rio-girandense, repre-sentado por cerca de cinconta mil homens Hvre.s, q•ue 
votaram, e por outros tanto-s, que teriam votado, si a consulta â opinlão do 
Estado se tivesse !Pra.ücado debaix;o da .honesta seriedade a que, ;por contra-

cto el!'pUcito, se obrigaram, sob o sello da honra e da dignidade individ:U!a:l é 
civica, 3/S partes interessadas. À. elelçào de 3 de _ maio tinha s~g.nificação mais 
Ja.rga e mais p.rofunda que um simples pleito orQ.inario. Foi o que as leis .à.a 
anti.ga nobreza cavalheiresca chamavam - Juizo de Deus - um dueillo de-
cl,sivo, para se avurar de que lado esta.va a razãq, no tremento conflicto en-
tre'. ã J)e,mocracia e a Autocracia, .q1ue o povO' rio-g.randénse jul.gou inadiavel 
liquidar, mesmo pelo- reCtllr"3o extremo das· armas - e do sangue. O nosso in-
sU.nctivo patriotismo e humanidade, i!lU1minado pela inrfluencia da CivHlza.-
ção, aconselhou á deslocação do preli~ dos campos de . batalha para os comi· 
cios cívicos. A 3 ·de maio realizou-1Se o encontro. O seu julgamento não pô-
de limitar-se â contagem material de votos" . .. E adiante: "O vosso ipapel 
deve ·ser;· '})ois, .principa.limente, o de esclarecer o poder julgador, collaboran-
do com elle, para atting-ir com serena justiça a -resposta que a opinião na-
cional espera"~ etc .. . • 

O SR. LINDOLPHo .COLLOR: - Po.is justamente o Sr. AssJ,s 'Brasi1, no seu 
manirfesto, ·c1ama contra a ~mm oralidade dos reconhecimentos poJiticos. S. 
Ex. quer, simplesmente, .q·ue a camara, o·l~ o :Senado, conte votoo e reconhe-
ça os eleitos. E' isso que estâ no manifesto. 'E' o pro1Prio gr. Assis J3rasil,, 
,por conseguinte, que'm -fr:isa a completa - contradfoção entre sua attitude e 
suas palavras. ' . 

O Sa . AN·.rU NElS MACIEJL: - Não estou lendo o manifesto. Estou ~endo a 
carta. Não m-is1mremos os documentos ... 

O ISR. LIN>DOLPHo CoL.LOiR: - E eu estou me re.ferindo ao imani•festo. 
O SR. ANTUNES MACIEJL: - E}ffectivamente, Sr. Prnsiijente, - di$semol~ 

o tam:bem nós, na contestação que tivemos a honra -de ªP.'resentar ao .S•enado 
- '.'a da;ta de 3 .ae maio de 1924 não fo'!, no Rio Grande, a de ·utma eleição 
co;m1mum, para investM.ura de um Se nador e 16 Deputados feder~:;;, corres-
pon<l endo â 12" legislatura da Repul:)lica . 

o SR. L!NDOLPHO COLLOR: - Não foi outra cousa, foi is to. 
O :SR. AN'I'UNE'l 1MA10IEJL: - Foi uma eleição sui gener-!s ... 
O SR. LINDDLPHo CoLLoR: - Sui gener~s foi .para eleger Deputados e Se-

nadores. 
O SR. AN'.I'UNES MACIEL: - .-.. uma eleição s'lúi gene1•is, um comício envól-

vendo pontos Çe honra, como remate de uma guei·r·a dvil, que fiz.era san-
grar durante O'nze m·ezes a alma de um povo". _ 

Como .queria, por conseguinte, o nobél"e Deputado ... 
o SR' LINDOI.PHO CDL'LOR: - Não quero COl/.>Sa a!.guma; o Sr. Assis Bra.-

sil ê que não quer que essas q.uestõ·es venham ao Congresso. Estou dentro 
da lei; o Sr. Assis Brasil estâ fõra. · 

0 SR. ANTUNES MACIEJL: - . . . que o julgamento definitivo dessa pugna 
pudesse mo.rrer nos ambltos do Estado sem serem .presentes ao Senado dà 
Repu'blica todas as peripecias, tra.gicas umas, burlescas outras, larr.entaveis 
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todas, que precederam e que acom.panharam o acto eleitoral? Não confunda 
S. Ex. o apêgo á umà cadeira de Senador, que, em u ltima analyse, não es-
tava em jogo, co'm os superiores intuitos que füctarain uma revolugão, emi-
nentemente ,popular. 

O SR. LINDOLPHO CoLLOR: - São cousas que se ouvem a .toda hora. Não 
é o Sr. Assis Brasil o primeiro a ' di'zel-as. · · · 
. O 'SR.. ANTUNES 'MACIEL·: - . .. cuj-os écos despertaram sympaM1ias no 
Brasil inteiro, porque, de facto, elle encarnava aspirações tão genuina;rr::ente 
r-e.pubJi.canas e tão transparentemente justas que o adversario acabou po.r in·· 
corporar ã . Óonstituiç'ão do Estado varias das t:heses inscriptas na sua ru-
tilante bandeira. 

Poder-se-hia qualifie,ar de "usurpador" o cidadão que soube emblemar esse 
. estupendo movimento e que - toda a gente o sabe, no Rio Grande - Pre-
fere a vida singela do lar e do campo, em Pooras Altas, a quaesquer outroi:> 
confortos e compensações? · 

·Seria preciso admittir, para tartto, q-ue a irevolu~ão :r-iogra!Ilde•nse de 
1923 foi feita para satisfazei· uma ambição vulgar. Contra esse clamoroso juízo 
se levantam as proprias clausulas d(} . convenio de pacificação, e se. ergll'' 
a lembrança, do immenso prnsti'gio qúe ella alcançou, em todos os EsL 1 rl.ll'l' 
da Fede.ração, en:• alguns dos quaes, .como em S. Paulo, o Gov-erno locai reve 
de intervir para evi·tar manifestações em massa, que espontaneamente 1,:i .. vra.-
ram pefos municípios e cnegavam até ás cathedras .. 

O SR. LrNDoLPHo C'OLLOR: - "Espontaneamente", po·nho em duviàa. · 
O SR. ANTUNES MACIEL: - Não S·e me capitulem, de incoherente, PO.r!:lli" 

esteja jusHficando a legitimidade da :revolução de· 1923. Não ha ' irlcoherencia. 
O SR. LINDOLPHO CoLLOR: - P,osso dar m~u testemunho : V. Ex. no «·:o-

meço da revolução · ds 23; era contra; adherJu depois. · 
O SR. ANTUNES MACIEL: - Não ha .paridade .nos casos, que são por 'otn-

pleto inconfundive.is. Nunca fui conspirador ou pregoeiro de revoluÇÕt\S, em-
bora ta1'imbado, tim j•á · mais de 20 a nnos de I1.1tas aspe<ras, na terra das 
pajxões por excelléncia, que é o Rio Grande do Sul. Adapto integ.ra:mente Oll 
brilhantes conceitos · recentes de um illustre official do· nosso Exercito, sobre· 
as revoluções - o Sr. Coronel Conceição 2\-To·nte: "As revoluçõ~3, :.lo Brasil, 
.são antipathlcas aos processos de evolução adoptados desde a colonia. Da 
Independencia â !Republica,' demonstra-se ser pela ordem o nosso progredit·· .. 
Não ha que solicitar da violencia a aurora liberal do dia de amanhã. Re .. 
commendar á dynamite das facções a extirpação de anomalias existentes nt) 
corpo social; solicitar os ca:nhões do Exercito e da Armada para ·soluçií.ii ade·· 
quada ao futuro do paiz, qual.quer tentativa manu~mvlitari nesse sentido- ~ 
sulta inadequada, e, como ser de deploraveis consequenclas, economicas e in-
dustriaes, permitte ainda a confusão · que empana as qualidades superiores 
dos indivíduos, ' a modestia e o esforço propirio, benerr.eritos e indiscutíveis. 
Vem á superficie das agua's agitadas is intrigas e as astuciaR. recamadas f.e 
lisonja, o insignificante e o mal preparado cercados de apparatos, ps quaes 
facilmente deslocam as virtudes m,ais honestas, s.empre saturrt1as de vergonha 
e timidez . Assemelha-se ao .. sarço do lado, que subrenada no A'mazon:oi:s, nl.7 
furor da pororo.ca, emquanto a VictoTia Regia, a grande <> bella flõr, jaz 
submersa". 

A revolução de 1923 irrompeu contra a miniJ:la opinião e sóment.~ ;-.ena. 
entrei depois de esgotados, rigorosamente, todos os recurso·s pró-pax. !\Teste 
particular, po~suo lnteres·santes docun:entos, que estou; co.Jlecionando, eomo 
outros, em ves dar desde já novos rebátes , no ' tumulo de paixões que ainda 
no Rio Grande estuam. 
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o SR. L!NDÓLPHo CoLIJOR: - Isso não é respÓsta ao meu d~sc.urso, Nem 
fállei na revolução de 23. V. Ex . agora está sa;hindo da questão. . 
· o SR. ANTUNES MACI!ilL: - Esto-\l · tratandô de varios assur.1ptos, Não só 
i:esponÇl.o a V . Ex. _ 

O SR. LINDoLPHo CoLLOR: - Absolutamente . Só ·quero a ccentuar o se·-
guinte: que \sso não é res.posta ao meu discurso; neste, como j·á disse, nã;o 
tratei da revolução de 23. Por conseguitne, co:nsidero-me absolu_tarnente des-
obrigado. 

O SR. WJENCESLAU EscoBAR': - O or aido rtràta, apenas, de um topioo do 
discurso de V. Ex. 

O SR. ANTUNES MACIEL: - Fui rev:o lucionario, ~ certo, em 1923, em um 
movime·nto genuinarr.ente civil, em que a alma gaúcha ·vibrou ,nos · seus .mail!o 
intimos fundamentos. Talvez por isso mesmo que o fui é . que não canso 
de fazer a apologia da ordem, a apologia de uma politica humana., tole· 
rante, moderada. Os que me increpam d.e incoherencia· t:etia,m de e~tender o 
seu juizo a eminentes v.ultos· em pleno ·destaque, hoje , na poHtica nacional , 

' que deram apoio ou seguirarr.. .com interesse ·a causa dos · revolucionrurios de 
19·2·3 e são presentemente columnas da legalidade. 

0 -SR . ANTONIO CARLOS: .- Muito bem . 
0 SR. ANTUNElS MACIEL : - Sr . Presldente, saJà~mé relevado aproveitair O 

e nsejo de estar na tribuna para congratular-me com os' ~eus de-votados coT-
religionarios. do Rio Grande, 3il'autos incansaveis da .revisão constituci~nal. ~ . 

O SR. LINDoLPHo C'oLLoR: - Revisão parlamentarista. 
O SR. ANTUNES MACIEL: ;__ . . . precursores da grande !déa hoje efo. plena · 

evidencia. Elles são exempio edificante de -um intemerart:o· civj.smp -. Este· 
operou o- milagre de os manter na fileira, sob ingentissirr..as vicissitudes, du• 
rante tres decennios de ostracismo e de completo desapoio da p elitica naciu~ 
:ilal. Em uma Republica sem p'artidos, em · que os homens apenas se agrupam 
em to•rno do poder, salvÕ urna ou ·outra dissidéncia, de existenc·ia _.epb.emer-a, 
- o Partido Federalista do Rio Grande é padrão de perseverança, de notav·fil 
resistencia, de ac.rysolado pa-triotismo. 

o SR. LINDOLPHO COLLOR: , - Muito bem; perfeitamente. 
O SR. ANTUNEJS MAC~ElL: - Sua autoridade rr:oral é innegavel, no mumenw 

-.em que se pretende remodelar a Republica, e é ta,nt0 mais api'eciavel porque 
el!e- não tem culpas nos e·rros que cor-romperam o regirr,en. Nunca fõi go-
verno nem teve delegado no·s gove-rnos:' não teve participação nos negocios 
puTulicos, a não sera participação isolada dos seus rep.resentantes na Camara 
dos l)e,putados . . Nesta, .desde a chamada lei 'Rosa e Silva, pro.mulgada em 
1905,. manteve · sempre mandatarios, a não ser e·m urr..a -legislatura, con,ser- . 
vando, por essa maneira, so-b sacriii·cios acerbos, "a sua tndividualid11-de poli-
tica, batida ;por vezes .pe'l.os ma1s atrozes revezes, porém, 3ámais deseorta<la do 
campo da luta. Nas eleições para a súprema m agistratura do paiz, tambem 
o velho i{artido co·ntribuiu com o seu quinhão de esfoi·ço, ·desde a e leição 
de Campos Salles (em querr. SiJ.veira Martins aconselhou se votasse); su[-
fr'agou Affonso Penna, acompanhou duas '.vezes a Ruy Barbosa e bateu-se <fo, 
npdadamente por · Arthur Bernardel'!, em um dos pleitos mais trabalhad.0~ 
que o Rio Gr.ande do Sul registQ'ª· 

.somos revisionistas de-sde 31 de · Març.o de 18•92, a,nno ·em que, na cida:óe 
de Bagé, foi elaborado por um congresso partidario o nosso primitivo pro-
gramma . Depois, em Z3 de Agosto de 189·.6, em Porto . Al_!'gre, novo cqn: 
g'resso approvou o prog>ramn:a qµe 11h e .foi apresentMto pe lo seu" presidente, 
conselheiro · Silveira Mart:lm,, dividido em seis theses, e que 'vigorou até 27 de 
Março de 1917. Nesta data, ouÚa convenção paitidaria, sob a presldencia do 
eonsel-he iro . Antunes Maciel, sanccionou, com algµmas emendas, o projecto eia .. 
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borrul.o por :S. S., que ficou sendo programma e rregimento do Partido :F'e-
deralista. Este l'!rogramma está dividido em tres títulos é 20 ºnumer-0s, sub· 
divididos em letras e :pa.raÚaphos, · forrr:\ando ·Um conjunto de ºtheses, inde-
pendentes, de doutrina e de normas de acção :partidaria, na União, no Els ~ 
tado, nos municípios. Desdobradas as thes-es do programma de SHveira Ma1·-
tin,s as Idéas fundam.,mtaes não foran:, entretanto, abandonadas, conservan-
do-~e -como ponto central a propaganda ·das doutrinas parlamentaristas. FoJ 
relator do pare.oor que apprÓvou ,o p·ro.jooto o conselhei.ro . Maciel, em Porto 
Alegre j o Dr. Pedir.o Moacy~ •' 

ü programma "fedetalista" propugna tambem: 
A eleição do CPresldente da Republica pelo Congresso Nacionat; 
A dil:!>.taçáo para sete annos d.o perlodo presidencial; para quatro annos, 

d11 mandato ·de Tuput~dos; para oito annos do mandato de Senad-0r, sem F,,-
novação parcfal; · · . 

A incompatfüilidade d-0s militares .e magistirados para funcções electiyas, 
21. não ser que optem entre estas e a continuação no serviço publico; ; 

A lntervençãc. -dú ·Governo Federal, por seus tres orgãos, contorn •e º" 
casos; devendo oee-0rr,er tal intervençãe nos Estados; independente de reqa1-
sição d-0 ·respectivo · Governo, semprre -que houver gi;ave perturba;;ã.o da ordem 
pubUca; ' 

A unidade da magistratura e de processo, adoptando o concurso como re-
gra para o provimento dos ·cargos de primeira instancia e ' o criü:rio de r;go-
rosa antiguidade nas promoções.; ' 

Nova e rradical füscriminação ·de rendas e Impostos da União e dos Es-
tados, de modo a ficar a U~ião com ma is abudantes recursos; 

A revisão das Constituiçã0o dos Estados p.elo Congresso.' 1Naci-0nal ·que 
lhes dará o typo político uniforme · da União não pre-va1ecendc> reform~ nos 
Estados, se;l!l, o referenrltum do !Congresso Nacional; · ' 

A irrespons'abHidade da União, poliUca, nos emprestimos, nacionaes ou 
estrangeiros; contrruhidos pelos Estados e m.unicipios sem autorização do C'o·n· 
&Tesso Nacional. · ' 

Al~m dessas tiheses principaes, o programma "federalista" ·consigna ou-
tras, e, em um ' dos dispositivos soore normas de acção política, óutorg·a com• 
patencla aos seu~ dirigentes pàra " 'concertadamente com elementos ' estranhos 
ao partido, resolver a col)a'bor-ação destes em àct-0s e situações politicas, na 
União e :po Estado, convenientes ao roes.mo partid-0, sein prejuízo da sua au-
tonomia e 'da propagan(4 ·parlamentarista". Declara ainda o .programma re· 
ferido que -certas theses (as do numero ,3, titul-0 1°), que .são as qu.e ·a.Cabo 
de ler, entre outras, "são scs'ceptiveis de formulas . conciliatorias, que se)am 
necessarlas á obtenção de .;,utorização parlamentar .para a revisão". 

Deante desses preceitos, avaliará a icamara quarit-0 nos encontramos· á 
vontade, neste momento, em <fa,oo do pro'blema da revisã.o. A a:b~rtura desta, 
wmo se verifica pela autol'.ização que acabo de ler, era o primordial empe-
nho do legislador "fed.eralista" . . !Para à alcançar, nos eram licitai! a.s transl-
gencias ·que não deslustrám. Depois · de!la iniciada, ainda temos -<'- facill~ade 
de acceitar "!formulas ·conciliatorias", si não ifor :possível alcaliçar em ple-
nitude o nosso objecttvo reformad•n·. 

Annunciada., de fonte auto·rizada, ., a •proxima aprese-ntação, nesta Casa; 
do projecto revi13ionista (e o confirmou, logo •aipós o eminente Presidente de 
São ·Paulo. em paiestra co111 os , jornalistas cariocas), só por isso; o· velho \Par-
tido 'Federalista pôde considera.r-oo victorioso. 

o ·SR. LINDOLPHO COLLOR: - ' In partib1is. 
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O :SR. A . .NTUNEJS M!Acrm,: - A sua tradic.io'naI aspiraÇão p:;i,ssou a .9e1' 
esposa'da a;rdorosamente pela generalidade dos proceres da politica nacionát, 
sem exceptuar a situaçãQ . . domina'nte no Ri<Y Graooe dQ Sul. 

Aliás, o triumpiho "federalista" começou pelo proprio R,io Grande, onde 
o ·Sr. Dr. Borges ·de -Medieiros, convencendo-se, afinal; da evidente proce'1en· 
.eia dos reclamos da opposição, quando pelejava pela rub91ição das reeleições, 
pela eleição, e não :nomeação, do Vice.\f'residerite do Estado e- dos vice-in-
tendentes, etc., se decidiu a lançar na Carta, ·até então intacta, de 11 dt> 
Juiho, os dispositivos corresp.o'ndentes áque!les reclamos. 

yencida aiquella étapa, :no Estado, será na União BTasileira que entrarã\l 
;:i.gora em vigilancia diversos textos do .. p r o.gramma "federalista·~ ; e, assim, 
de escala em escala, se vão afJ'irmando a exoollencia. da sua doutrinação e . a 
larga visão dos que a recommend.aram, mu.ito antes do paiz o.hegar á ' crise 
dolorosa que ora o .assoma e que, em grande parte, é preci~mente à. fructo 
das omissões e . das liberalidades paetica.s da nossa l.Jei Magna . Esta - quem 
o negaria? -::- é um admiraveJ rep ositorio ·de idéas. adeantadissimas, distan· 
tes, por isso mesmo, . da época e~ da sociedade do. Brasil de 188'9 , e ail'\da do 
Brasil de 1912·5 . 

Os seus mandamentos attestam a belleza ·de um . systema 'que esmalta em 
apogêo o éstro e a :Cultura dos' generosos reformadores .q-ue o conceberam, 
porém, iprati:çrud.Q na ·v;ida diaria de uma enorme na.Ção nova, que luta a · càda 
passo· com as demasias d,o temperamento e precariédade da ed·ucação cívica 
·e da .-cultura ordinaria dos .seus habitantes - -trans.fo.Fmoti-se em entrave 
permanente ao. desen:volvlmento do paiz e, «:;icibretudo, lá disciplinação da nossa , 
tumultuaria civiljza:ção. !Desde a Justiça, que se · arrasta em atrazo, no: jui-
gamento dos feit·os, e não pôde melhorar, por não' perinittir . a ,Col):stltttição 
que .se organizem novos tribunaes_; desde o impenéfa'avel mysterio do 1'ami-
gerado art. 6°, ·q'\.le 'se encolh.e como um caram'll1jo Q'\.l sé ehfuna ·como úma 
esphera de bar-racha, para dar Jogar ás mais cerebrinas interpretações dQ 
reglmen; deSde o sorteio militar, inteiramente d~smoraliza4o, por varlõs mo· 
tliVos, e solbretudo pelo habeas-bor1nhs, "maraviJJha curativa" que a dlspli' 
cencia da · bonsiituição tolera, pari!. q1,1aesquer casõs de' ur.gencia; desde o 
"'ba.taclanismo ;, das fot"Inulas de processo, oqrigamdo es.tudantes, advogad<»' 
e juizes a cavarem fundo no 'bolso e na mente, para !l-0 enf.ro.IJJharem na dÍ-
versldade extraordinaria de lei.s "estaduaes, civis, commercirues e criminaes; 

desde a .faJUna de imp~to:r •interestaduae.s ;e intermunicipaes, que se entre-
-cruzam · pelo paiz,. e.mbarg<1JI1do o surto das nossas melhores industrias, · da 
Norte . a Sul; desde o rubu.so dos e'mprestimos, Internos e externos, ci:eando 
sttuaçlle!i por vilze11 del!cadas ·para a União, na sociedade inter-nac!o:qal; des· 
·de o atrazo ~ no.ssa navegação costeira, protegia ã{ cegas pelo pr.ivilegÚl 
da cab'õtagem, sem se -Lh& exigir me~horas compensadoras e .por isso temo8 
ainda hoje a me>1ma navegação que· tinha.mo·s ilia 4-0 annos, no longo · do 
immensQ littoral bz,a;sileiro; desde a ori.g!nal situação da sõciedade civil, !n• 
deifeza, -desarmada, deant~ das relbelÚões miitares, pela notaria deficiencia de 
uma prooossualisti<ca cheia de dlfficuldades que compellem ·os governos â 
medida extrema· e s'empre· antipathica do estado de siti9 - tudo 1quanto ca• 

· recémos para m,eJ.horar estaca, ISi:-. !Presidente, deante do monumento de ít'or· 
mosa estatuaria; ou, me1hor, todo esse c'haos del.l'e .dlrecta DU . indirectament$ 
PT,amama., pela estravagancia ou pela falta de akaµce praüco da;s !dêas · d" 
sonho que ahi esculpiram os cop.stltu!ntes de i 08'9'2. 
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A meu ver, Sr. Presidente, duas · medidas - oobre qua.es<ruer outi;as' -
'!ia impõem, na revisão constltucional: a da selecção do eleitorado, ·pela ele· 
vagão do censo (a.poiadJos) e o da pratkrubilidade da resp01I1sabili.sação dos di-
rigentes do governo. (MUito bem). Não se comprehende que possa v·o:tal' 
quem ~não ·sa1be discernir, por homenagem platonica ·a uma das tantas men-
tiras convroici<i:naes 1cu1tuooas· por · aihi além - o "su!ifrag-!o umversat". 
Este, no Brasil, sejam .quaes forem as garantias de que cer.quem o· voto -
será ainda por largos ·tempos, P<>lo 'meno-s, uma vasta 'utopia. Chega a sel' 
-irrlsorio esse feÚchismo por tal dispositivo da Constituição, quando se asbe 
que as estat!stkas nos àttr!•buem uma P\)rcen_tagem de 18"0" o/o de analphabetos! 

O SR. HERaui.ANo DEJ FREIITAS: - Mas pela Co-nstituição, esse 80 o/o de 
analphabetos não votam. 

O SR. ANTUNES M·ACIEL: - Por isso mesmo ê que o "suffragio universal" 
niiõ passa de ,palavra vã . .,gõ q·uem não tenha assistido a uma eleição em 

·pleno sertão ou em pleno pampa poderá ainda nutrir illusões a respeito fü1 
mentalidade da maioria dos votantes indigenas! Não ê que lhes f a lte civismo, 
noção de ainor-patrio, interesse :pela polilica . Ao contrario - o -gaucho, o 
sertanejo, o- caipira, teem tod'os uín pronunciado .pendor pela politica. Entre 
elles, entretanto, poucós são os qu-0 - na rnis-eria da nossa instrucção . pri-
maria - poden1. co)her a med!ocre cultura •qúe lhes desperte a inteligencia, , 
o 'bom senso! ! , Ha 20 a.nnos, .Sr. Presidente, . qi.i.e sou testemunha oculai; 
desse espec~1Jlo, t õdo OT:iginal ·e - por que não o diwr·? - doloroso, no11 
desvão da minha ter.ra! Systemat!camente, fiscalizo as eleições. em districtos 
rurae6 e, com satisfação o affirmo, roopeit-aüo, a;tJê 'hoje, invariavelmente por 
gTego" e troyanõ·s - tanta pena uns e outros me .fazem e, por isso, cari-
nhosamente os trato,. naqtielle saclific-io qiJasi inutil, que tantas vezes re• 
dunda. em epilogo de comOOia ... 

Assim Jiallando, não devanei.o. Prova positiva do ruff'lrmado, isto ~. P,a 
inanldaüe do "su:Mragio universal", pela escassez de cultura do nosso ·elei, 
tprado, fornecean as eleições do Rfo Grande do 1S'ul, · aliã:s, - em' que o -anal-.· 
phabetismo não ê dos · maiores. Quem compulse as actas das eleições· rio-
grandenses veri.fiiará as confusões, !Munas; erros, estravag~cias, por .;.ezes, 
que nellas apparecem. Quasi nã;o ha districto -rural, pôde-Se· dize-r, que não 
ex-hlba _motivos de anegações d.e !mprestab1lidade do acto eleitoral. 

De resto, p·ara condemnar, ~m .r'esll!l!lo, o "suf·fragio ui\iversal", ibasta. 
a recordação daquella ponderaçã10 de Montaigne: "Le peuple est juge peu 
ezaot et faJcH.e á piper" . · 

O 'SR. LINDOLrHo COLLOR: - Nas democracias ê o unico que existe 
o SR. ANTUNES MACIFJ1.: __:_ A . responsabilida4e r'ros governantes - outP<J 

ponto a que me referi - ê uma das mais alacres poesias d:a nossa Constitu-i-
ção ! A Republica anda pelos· .. 3.5 annos; si foi· ao centenari'o, no andar de 
boje, não apresentará um caso de responsabilidade ministerial ou presiden-
ciai, tentado em termos. O regímen é esse e quanto mai«:ir ·for o "êlan" do 
Pres.idente mais difficil será pôr-lihe cülbro ao arbítrio . O regimen - o da 

-dictadura, mais ou menos attenuada. -conforme o temperamento, e a e•luca-
ç:oão <to occupante da suprema magistratura.· !Manda a verdade . dizer que 
não cabe ao Brasil o priVilegio. - ~oram .é certo - os constituintes de 9& oa 
que nol-o importaram, dos Estados Unidos', em um relance que deixou per-
plexo o ex·•Imper:io vetusto, ultra-centralizá.do e r~gido por ufn mona1<cha 
lfüeraJ e mansueto; mas, a verdade é que o 13ystema, tendo feito entre nó.s 
progressos notaveis, sublimou-se, em e;;oroti;::as expo.encia3, nà Ità'iia. de )).fus-



solini, 11a Hes·pa111ha de Pr'.imo de River a, etc., ' e tc .... Antes delles, b conse-
lheiro .João Franco, em 'Plena monarchia portug.ueza, jâ. dizia : · .. ,NãG ·lia, 'POr 
'agora, .outro meio de ·go:vernar . . CJhegassem os repurblicanos ao poder·, e -te-
riam de r ecorrer .á dieta.du ra" . Ainda antes, na ·gleba {1Ul!orida do P~1Jeko, 
Julio de Castilhos madrugou na importação do segredo, . e ~6 assim poude 
abater o je quitibá frondoso que fôra · o idoro do .seu torrãio - Silveira 'Mar-
tins! Longe de mim .qualquer intençjio -pejorativa em a lvo· a uma memoria 
que, ·por ser de •um adversario, nãio me m ez;.ece menos. S eja qua i fôr o sulco 
que des-sa memoria me separe, ella é •Sempre a -de um rio-g randense rnustre .. 
Cornmento tão sómente, á m a rgem dos factos. -

. )Pois ibem, si o regimen e tal, e lle comporta suavisà.ções. que poderemos 
a.J.can çar, ·com 1bôa v ontade e sem .sangue. Attenuemql-o, pc>r. .exem.plo, <;Om 
o. comparecime-nto ·dO•s ministros no Congresso Naici-onal, para exp1i.car a·ctos 
da admjnis tração . .Já . se•ria uma valvula de ·satisfação á oipi-nião pulOlica, 
con:io seria um estimulo, para os .proprlos ministroo, .. nQ· sentido de bem rne-
.direrri ·e m editarem as .suas resoluções e attitudes. E' um meio-tenno·, entre 
o ,páir'.lamentarismÓ, malsinado •p•õ·nqu.e destróe gaib,inetes a rodo, e o presiden-, 
cialis'Ilio omni·potente, taanibem malsinado, .por . :não· ter · quem lhe ·chame a 

· cà~tas. Até hoje , temos as iilterpellações .por via dos requerimentos de Jn-
formaçÕes, apparelho, cuj~ inefficien'Cia escuso comrnentar. . 

'Ó SR. ADOLPHo HElRGAMINI: - Quando uma das Casas do Con.gresso ap-
p~o\ra um r~qu.erimento, o Goverpo não presta as infonnn.ções pedidas. 
' o ·' SR. ANTUNElS iMACJEL: - E stou preci·samente me referindo -á inefficien-
ci a qo ap.parel:ho. , . ' · · · 
· O \SR. AD.Pll:.iPHO B1mtaA:Mll'N~: -:-- E eu estou de accôrdo com V. Ex. nesse 

·.Ponto: Fica só ·a . ;palavra 9o ?iea!dér • • sem cµmprlmento. 
o ·SR. 'ATuNEis MA!OrEL: - T :ornce:inó'1-as eífectivas, pela, pre!;!enca dos Se-

cretarias de Estado no .Legisla tivo, que, de s ua pairte, . encontrarlá um esti-
m-qlo novo :nessa com-parencia, para a apreciação cuid,adosa dos a;su:mpt'OS 
de mómento. A Argentina · aifopta esse syst ema mixto, e o Sr. Presidente 
da RE\PUJblica a elle refeÍ-iu-se, e·rp. sua plata11onna. . 

Sr. Presidénte, 'CÕ'ntra o ·advento · imminente ·<la. :rev isão, ,que . a N ação 
·e1'n peso acaricia, ·como uma salvadora esperança, em um genera,Jizado al-
mejo de renóv_ação, de vista nova, co;meça a brotar . o desgasta.díssimo pré-
. gão dft "inopportunidade". E; '·a nota dissonante do tYPo classico do "des-
mancha-prazér es", no concerto de .~legrias que fesf~jam uma ·a urea data . 

.A te cla da inopportunida de -'- ·ró~ha es•farela da . com qW! até hoje se. en-
g.ar'rafou ·a o:nda reformadora - não merece mais que se a t ome em ~.da. 

6 SR. AIDoLPHo BERGAJ.Vé.rNr:. - Ne.rn mesmo agora, debaixo do . estado 
·de sitio? 

O S.R. ANTUNElS MA!CIEL: - Nã;o compreh endo ·corno possa ser lnop:i::or-
tuna a intervenÇão de natur:eza urgen tíssima, de necessldade vita l, que . ':;ie 
.soUcjta ·como medida de .' ,">aivação immedi·ata, e corri tal ·pnimencia.· qbe ~·e 
não trepida em recorrer á'? armas, nara se a impôr! . . 

São evidentemente contradictodos os que - abraç!!-ndo a r evolução -para 
precipitar a reforma - ·1ança,rp. o véto. da inopportunidade, sob o pretexto 

va;si9 · do sJ.tio, cD!mo s i a situaçíí-o de -cm'J.fu são consequente aos goipes qe iEs-
, ta<lCI não ifosse bem m~nos adéquada para deJi·bérações a meditar e a discutir! 

.Não! A revrsão é muito rp.a!s q.µe q P'POrtuna, po!'que é indispensavel e 
.inadiayel. ·Fosse o .que fosse 'ºque viesse, se~·ia sempre melhoir· •q,ue ·o -irp.pa,'>Se 
que aihi está. ... . 
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O SR. ADou•no B'.lilRGAMINI: - Prefiro o irnpafise a andar para traz. 
O ·SR. AN\r\UNES MACIEL: ... - e cujos effeitos certamente não estariEC ... 

mos hoje a lamentar s i esse c·hav.ão interesseiro da .inopportunidade não hou-
vesse empatado a acção pa triotiTca de .Ruy Bal'bosa, que jâ, agora não nos' 
poderá a::islstir com o sel). genio Bas suibstituições da obra ãe que <foi o prh~
clpal al,ltor. . 

Ainda h0ntem, recordava um dos mais eminentes membros desta Casa,. 
profei\so•r d~ direito, o brilhante mest:re Sr. Deputado Herculano de Freitas,. 
que o famoso Estatute !Norte Americano, que .se·rviu de pauta ao·s co·nsti-
tuintes bra sileiro.s .e é citado como modelo de salbedoria, fni elaborado · á re-· 

velia da oplnião pru:blfoa, po:riquanto a · Oõinrven<ião de Ph!ladelphi·a se reuniB. 
em sessões sec_retas, a 'portas fechad.as . 

O que .resalta, Sr. Presidente, da- moral do caso, o q·ue se intere da op-
posiç.ão que se· quér tentar ao surt@ da revisão é . a i•nsinceridade d a attitude· 
dos politicós que recor.rem ao expediente (la inopportÍmidade. 

Porque O· qu~ está tranS1)arente é o intuito de amesquinhar a iniciativa 
do Chefe da Nação, derivando-lhe do n ome .a benemerencia incontestavel q'!ln· 
1'he creará a realização d~ reforma e quê atfestará ainda uma vez .. a fi'1Ue~a· 
da sua vontape. O que resalta., Sr. Presid.ente ·- e o assi:gnal-o com pro -
funda pena - .,é à sobreposição da politica· de odio pess'êlaJ á dos interesses 
da Repuh)ica, . a.toil'mentada, asp•hyxiada, .sacudida nos. seus aldcerces ipe?os· 
temporaes de ur:b,a já lal'ga e gravissima crise, que se · prefere vêr ficar sen1• 
remed!o, simplesrpe.nte para. se sonegar merecimento ao estadista que a en·-·· 
frenta! O ,que resalta, é o vlv:O sigaal de uma o-pposição systemaUca .. ~ 

O SR. LINDOLP'HO COLLOR: - Estou de pleni> accôrdo com V. E ·x.; ê prin-
cipio basico do meu pa.rtido aif·astar-se da o-pposição, systematica. 

O s·R. ADO·LPH'o BEJRaAMINI: - iFica tudo em uma paz tranqullla e em. 
uma modorna completa. 

O SR. LINDOLPHo Co-LJ,OR: - Nem apoio incondiciona.J, nem opp-osiç1io• 
:;,ystema tica. 

o .SR. ANTÓNIO rCARLos: - Não queremos a opposição revoJuciona ria : 
o SR. ADOLPHo B'EJRGAMINI: · - .Querem ·os ·Co,ngressos unan·imes, seguin-· 

do o pensamen.t.o do Presidente q.a iRepu'blica .. 
O SR. ANTUNES :M!Ac1EL: - ;· .• que precisa ser desterrada da nossa iTJ. · 

cipiente educação civica, porque ella tem o principal e.ffeito ·de estio·lar a 
um tempo as iniciativas dos que são criticados e dos que o:; criUcam -
aquelles ·com o passo tolhido pe.Jos calháos que ella semeia, estes .prejudica-
dos, na sua autoridade •de censores, P:ela eiva de suspeição ".aos seus j\uires. 

Faça.mos a revisão, senhores Deputados, e quanto antes. · 
Sr. Presidente, não me d aria o tempo ·para uma· .digressão mais larga, 

sobre tantos t.hemas ~ actualldade, que aJhi anda= a pro.vocar o nosso es-· 
t udo, o nosso commentmio. A hora aueant·ada convida a · t erm.\nà.r. Permitta 
a Camarà qu~ o 'faça com palavras de l\lm qbscuro livTinho •que es•crevi, ná vão 
13 •nnos, sobre a po1itica <lo meu Estado, e seja dito, -com algumas apredà-
ções que eu já não subscreveria íhoje; ·não por encerr.arem inverd::W.es, mas 
pe.!á'. vivacidade da critica e a aspereza de certas expressões que ~ teip;po. 
me ensinou a pã-0 · u sar . . Essas ,palavras, s~· . Pi'eli)Wente, correspon.uem .ainda 
hóje á põlitica de ordem, de moderaçã,o, <le respeito. reciproco, de .patriotismo· 
.sereno, que ·não cesso de recom.mendar aos meus amigos, e'Illbora incorrenjl.o 
no desagrado dos extr.emistas: 

"1Procurem.os á nossa segura)'lça n a clemeind~ e na ·dOÇura" .. R espeitemo"· 
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nos uns aos outros, cada qual fortalecido '!las suas aspirações e ·crença;s; 
<C ultuemos, acima do mais, o amor pelo Brasil; ·conte,nhamos, superiormente 
- dentro das Hnha:s . de um equilibrio discre to e da medid.ã de um sensot 

·desapaixonado, sem deHrios .de insaciedade - am1bições; .clllbiças e exalta-
m.entos; empenhe mo-nos em nutrir de seivas vivazes, em nome do fu1luro 
de todos nós, a arvo1~e da concordla; p ositivistas, presidencia;Jistas, ,pa~.Ja
mentaristas, encaremos de animo calmo os 0duellos .politicos, ,b.usc'ando ex-
•purgal-'õs dos enc~rniçamento8 de exag.gero, qu13. os teem der~vado para com-
bates cru6'!ltos, ·saturados .<fe sangue e de amar .guras, ate porique não deV~ 
valer nüÍ.is ·a posse do poder do que ' a integridade de uma raça; esta,beleçà-
mos um tacito armisticlo, 50:0 tolera.nela e co-rdüras reciproêas; abominemo~ 
o vandalismos e castiguemos os vandalos; esmaguemos os ,-,omhos de nepo-
tis.mo; erga•mo8 tão só a Fé, pura, sem rancores, · á altura de mandamento 

IP lime.iro; . purgne serenamente .cada um ipelo 1seu idéal partida.rio, · rele~ade.s 
para traz os personalismos e rivalidades de baixa es.pecie, para que, do uis-

s idio permanente, vossa semrpre hrotar um .fnucto benef!'Clo á comm.ü:nhã.o, 
como é de regra, nas. competições alevantadas; fundemos, no· i·nteresse ca-
rlfthoso pela ·gleba' do . berço, a razão distincta dos nossos ·ardores nos em-

'bates pelas i:egenerações e conq_uistas; abeiremó-nos ·todos, em.fim, da 1hostfa. 
suprema que corporifique o amor-patrio, para della · destaca1'mos · os íntimos 
estímulos animadores de todas as nossas emulações, sem jámais permittl\' 
que s~ nõs ·avivem na a:lma sentimentos ingratos, a deturparem a pu1'ei~ 

-dos nossos esforços de constructo,res .da pr.osperida<le <le um povo. 
· · Seja assim a .no.ssa prec.e cívica . (111uito be<tn; mitito 7/eni. O 01•àdor é 

v.ivarnente felicitado) . -. .:. 

SESS};,_O DE 29 DE MAIO 

R;E;QUERl:MENTO 

N. 1 _:_ 192{) 

Req.U:eiro a inserção no D4arío ·dO Congresso e nos Ann.a.e8, ela entrevista do 
'Exmo. Sr. Presidente da Republica, publi'cada no O Paiz. · 

S~la das sessões, em 16 de Maio de 19215. - Eurico Valle. 

DOOUMENTO A QUE SEl REF'ElR'El O REQUl!lRI:M~TO SUPRA 

""No decurso de uma cori'versa com o Chefe da. Nação - AlgumiLs aflfft-
'IDAÇões de . raro desassombro .óvico, que O Paiz ouve ao .Sr. Presidente da 
f(.epublica - E temos hoj~ a fortuna de as div_!llgar· com ,ender,eço a todos· o! 
'bt·as!leiros de bom senso - Uma alta consciencfa . de patriota ao serviço da 
mafor ·causa do Brasil ·ae agora - Erros ele hontem, desvarios de hoje, pe-
Tig'os de amanhã.-- os males· e os remedias. 

Achando-me ha dias· em Petrop0,lis, onde o me.u prnza<lo amigo· e chefe 
J 'oão Lage contlnúa, com exito que a tod.os· os seus amigos inspira confiamça: 
,e prazer, a sua curá de repouso, recebi do director do O Pafd a incumbeneia 
de levar ao Sr. Presidente da RepU1blica a expressão sincera dos seus votos 
~Jelo completo ·restabelecin:ep.to da saude de S. ·Ex. 
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O Sr. Dr. A'I"t!hur Berna:rdes teve a 'extrerna deli<lél.deza de deixará minha 
disposição ailguns minutos C.o seu vailpso tempo, tornado· de assoberbantes e 
oomplexas tarefas. 

No seu .gabinete de trabal1h0, largamente a;berto sobre o jardim a legre, 
lavado de intensa luz; do palacio Rió Negro, o Ohefe da Nação i·nterrompeu 
a fai•na quotidiana do estudo de q.uestões e papeis pub1icos, que lhe deixa.m 
apenas livre o escasso interregno das refeições e do sonino, para honr,ar-
me com a sua attenção, a que sou infinit;a;mente .grato. ' 

O Sr. Dr. Arth ur <Berría:ràes é · o maior ~raibal'hador do Bras'il. 
Foi essa a i:mpressão que tnstantaneamente se apoderou do meu espírito, 

ao obser:var, corri indiscreção, do .que peço· desculpa, a rima de documentos 
lilubmettidos ao seu exame e decisão sem' delongas e ao saber das dive·<sissi-
mas e extenuantes assum.pto sde que esses documento sse occupam. 

S. Ex. desperta h.abitua1mente cedo e, nos seus aposentos parti·culares, 
onde se conserva até á hora do almoço, estuda· detidamente os papeis O'fifi.ciaes, 
que lhe ' chegam ern pilhas, porq·ue faz questão de acompanhar corr. minu-
dencia a marcha do mecanismo admihit'srativo superio·r da Republica; ao mes-
mo teIDJP-0, prepara as soluções que o ·oriteriO, a equidade, a exper~encia, a 
justiça illspiram ªº seu aato senso de .responsabilidade, Desce antes de duas 
horas para o ga;binete de trabalho, , no: pavimento terreo, ·amplo para ser 
tambern o sa:lão de despachos e ahi expede as determina,ções; serr.pre lucidas, . 
sempre equanimes, .sempre ajustadas, concernentes aos serviços de maior vulto, 
pertinentes aos departamentos da administração, sem .prejuízo das audie ncias 
partioulares, embora reduzidas, nesta qÚadxa. · 

Evidentemente, Petropolis não é a Caipua dos Ptesidentes, como cá fõra, 
pode·riamos imaginar. Em refação aos outros, que não vi á l'aJ'U/1)re no refugio 
ilerrano, não 'duvido que runalogos trabalhos e preoccupações lhes tomassem 
todo um tempo ironicamente óhamado de: ·descanso. Em relaç'ão, porém, a este, 
que surprehendi em .plena labuta, po,sso dar o depoimento pessoal da minha 
admin.istração á continuidade infaUgavel de um .esforço intenso, sem treglias, 
que entra pe,las horas de repouso e ignora' domingos e fe<riados. 

Mas a simples vista dos relatorios, dos mem,oranda, das cartas, dos tele-
gran:rnas, das consultas, de toda uma copfosa papelada ·posta em ordem, 
a nnotáda cuidadosan:ente, não me dairia; talvez a · impressão perfeita do esgo-
tante !rubor quotidiano do Presidente, si elle não tivesse tido a caiptivante 
fineza de, percebendo a minha in.domavel curiosidade, instruir-me em synthese, 
não só sobre a materia adrninistra.tivá, de que tratavam taes documentos, na 
parte, é evidente, em que lhe não e.ra defenso fallar a um jornalista, mas 
sobre as condições geraes do paiz,. sobre to1ios os · problemas qrganicos que 
lmprescinderr. da sua· vigilante attenção, e sobre a sua ·maneira de apre-
ciai-os e resolvei-os. 

Expositor admiravel, o Sr . .Arthur ·Bernardes não se perde em circum-
loquios, nã{J .faz phrases: .vae direito ao cerne das questões . Indica per.sua~ 
slvamente a causa dos males, .diagnostica com segurança, examina os eff.eitos 
co ma logica dos· espíritos positivos e encarece com a maior .franqueza a the-
l'a.peutica que aeredtta de e'f.ficacia certa. 

· Ouvindo--0 fallar, ve!u-me a idéa de transmittir aos leitores do o Pai;?: 
- e ·nisso tive toda a approvação do meu querido amigo e · chefe Sr~ João 
J,age - algumas das af.firrr..ações ·com que S. Ex. no decurso da ·nossa con-
versa, realçou a amplitude e a profundeza da sua aguda visão de homem 
de Estad.o. · ' 

Para felicidade nossa, destà casa, o Sr. PresiQ.ente: não (\chou incon~ 
veniente em que O Paiz se manifestasse sobre o assum.pto, e daqui com res-
peitosa ef•fusão lhe agradeço essa honrosa e insigne generosidade. 
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1~v· · 
Não entrarei em máteria antes de fazer notar que obser:vei em .s. Ex. 

e digo-o por 'presuniil-.o utid para maios esclan:-ecimento da ho,ra histo-
. r ica que va,n;_o·s vivendo .:__ serenidade imper'turbavel deante das paixões scele-
radas que se amotinam menos co,ntra a sua autoridade d'o que contra a di-
gnidade da Nação; co·nviciião inti{ua d.; estar · cump.rindÓ eom exemplar fi-
delidade uma rr:issã o nacfo.nal; conhecim·ento minucio·so de tod'Os os males, 
estU:dados em sua or.igem, em sua pro.jecção e em ~ suas consequenCias, tanto na 
esphera federal, quànto da vida dc;>s ·Estados, dos mais opulentos aos ma1is ,mo-
destos: a concepção clarividente de uina rigm-osa ;preósão de quem tudo sabe, 
vê ou presente - de todos os mei_os idoneos, seguros e si.mip.Jes de im·pedlr 
que_ a nossa ;falta _de tino, d·e sagàcidade, de discernimento em .face do-s pro-
blemas moraes, sociaes e ecónomicos, pr.epare ao Brasil um .futuro de que é 
impüssivel 'co~jecturar com optlmismo. · · . · 

i:r:n.pressionaram-me ;ira.nderr:ente. o ~igor, a justiça, a vibração patriotlca 
dos seus conceoitos - e, . sobretudo, porque fiquei a pensàr ·neste estrarirho, 
e perigos<;> desvirtuamento do regi!Den; a carga de toda uma NaÇâo( dividida, 
entretanto, em :respons&bi.!idade regionaes auton·omas, esrrtagaJndo um s.6 ho-
mem, forçad~, por is130 a acufür a todas .as deficiencias oriundas da pratioa'. 
v iciosa das instituições, a desviar boa parté dos seus cuidados de cadçi, hÓra 
p:µ:a fi.ns e résj,\ltados .não propriamente JmpÜcitos' nos imperativos constitu-
cionaes. da sua .. magistratura. 

Majs. do que r\ullqa, a Nação inteira absorve >hoj_e o seu dirigente n:a-
xiip.o. Si ha rj'lgiões p.erfei'tamente conduzidas, o exemplo não contagia outras, · 
a que é mister mostrar, icom ·piµ:ie~ciâ, o rumo acertado, e -iude ê peroer 
tempo contra o i;nteresse geral do paiz. · ·· 

A não pouoos candidatos a go.vernos regionaes, que· se approximam do 
Chefe -<!e Estado, sur.preihende , elle. c.om o arrolar minudente . das necessidades 
a ' attender, . e os seus ' c onselhos aibrangem todas as conveniencias d"á terrà que 
oiltr~hi vae admi:nistr:ar ._ afastem pruridos de discordia, excluam-se do áro-
biente insidioso ,das competições de par.t!do; aÇ!m,inistrei:n effectiv~ente; fa-
vore!Íam todo~ qs surtos de .pr:ogresi;io; ensaiem esta · ou aquena ·cultura maJs 
·adaptavel ao solo; incitem á producçãô das rique·zas; trabailhem pelos seus 
Estados, que isso será trabalhar pelo Brasil. 

E' extraordinarlo que, .no . meio de tantas ·preoccupações gravíssimas este 
__ Ohefe à.e go•verno tenha ainda tempo e gosto ,.para, conhec;endo-lhes fa~iliÍi.r

mente as lacunas_ e as .pqsssLbHidades, inspirar ás províncias federativas o 
que melhor convem ao . seu destino - na ·.convicção .de que só um Brasil b~m 
gove;rnado no todo pôde responder pela sua grandeza e peJa sua unidade .. 

Porque brasileiro fundamentalmente brasileiro, medularmente brasileiro, 
.é esse homem simples, justo e sereno cuja ;palavra SÓ Se Ínfiamma para à.e~ 
plorar a falta de jui~o com que estamos s'o!apando os alicerées da :Pa.tria e· 
cuja magnaJTiin:.•idade, ·bem nossa, bem da nossa J;aça, ve ao extremo de tocante 
sensibilidade patriotica ante .as do•loTosas Tea!idades da sorte de Amazonas Jon-
.gJ.nq·µo, virtualmente co.ndemnado a exp.i&r quasi trrepar!).vel Infortuno á mar-
gem do avanço progresi:;ista da maioria das cellulas autonomas da FederaÇão! 

DepoJ.s do que ouvi, ll1Chei que seria i.niquamente Ínjusto sonegar á publi-
,. cidade as min•has impressões, cuja .sinceridade peço licença para expor ao con-

' frõle da d1screção honesta com que, 'embora obscuramente, exerço o meµ oflf'icio 
de jornalista. · 

· Ei'n consideraivel p&rte, pela obra dos 'Odios rr:esqumhos 'e dos espíritos 
cO:rrosivos, o Brasi'! conhece mal o grande Presidente que hoje possm:~. Grande 
pelos actos !rreprochaveis, pela nobreza de animo; pela vop.tade resoluta -Te 
espalhár 0 bem, pela' probidade exemplaríssima, pelá sabedoria _sem estre-
pito com qué "visiona" ~ fixa a;s neqessidades naicionaes ' mais . prementes, 
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pefos stoidsmo ainte agg'ravos e injustiças, ·sentindo e v·endo a sua aieção es-
túpidamente c ontrariada: incompre'hendida, desnatul'ada por adversarios de 
má fé, empenhados em desvirtuar aos olhos do povo ingenuo e impressionavcl 
as suas exactas directri·zes de Gove·rno - sem rancor, sem intolerancia, sem 
calculo, sem mysti<f'icação, , sem hypocrisia. 

O que se vae ler confirmará essas expansões do meu sentimento e, estou 
certo, fará meditar os indecisos, os de bõa fé, ainc1a •não empo.J.gados ;pela furia 
destructiva da desordem. 

A ORDEM, PROBLEMA OAPl'.rAL 

Ultimamente, .a idéa de amnistia aos irebeldes anda em g>rande fe1·vet 
opU's. C€rtamente V.' Ex .; .Sr. Presidente, acompanha esse movimento. 

- A sua pergunta, respondeu-me o S·r. Dr. Arthur Bernarces, dá-me en-
sejo a recapitular os fa:ctos qÚe teem justificado a minha attitude illvariàve.l 
nesse assum.ptb. Quando assumi o Governo, os revoltosos de 19.22 aC'h9.vam-
se já entregues á a lçada do judiciaria. Achei prudente man.ter .por isso, .por 
aÍgum tempo, o estado de ·s itio que encontrei . 1Entretanto., a minha expectativa 
e~a.· a de since'fa confiança em · um a:mortecimento das 'Paixões, e ilenhum 
acto meu poderia ter provocado a conducta bellicosa do adversa.rio, como 
pouco cepois se verificava ás clar~. Com effeito, n ão tardou que o C!he.fe d<~ 
colligação reacdonariã. d eclarasse terminantemente no Senaido e pela im-
p~ensa que essa .colligação não estava morta. Era uma a:dvertencia em qi..e 
ninguem, de ·bôa fé, •po<).eria encontrar intentos dé pacificação. Governo ::ti-
gum, inicia;ndo-se cepois de tirerr.enda bata1ha a naloga áquella em que nãu 
se fez escru,Pulo de armas, ter-se-hia iUufüdO. com essa · advertencia:. 

"O meu deve r constitucional im'];lunha-.se toda preca:uÇão. Assim, 9.bsurdo 
seria manifootar-me eu _ incl1nado a uma iniéiativa ce clemencia, ·quando 03 
principaes interessados não se mostravam d.isp.ostos a desarmar. Tres annos 
antes, depois de Uquidada a can_ipanha pela s u ccessão 'P'residen.cia! ' dfl 1911.8, 
considerando-se nobremente vencido, o conselheiro_ Ruy Barhosa. declarava á 
Nação que elel e os e lementos po.JiUcos que 'o h aviam acompanhado fiQairiam 
em expectativà· ante os actos dó Goyérno do ii.ovó Pr€sident0, Q D.~ . Epi-
tacio Pessôa. Não veiu o notavel brasileiro, .a C.espeito do seu for '.e presti-
gio nacional, estimular a continuação da lucta, que seri·a, ·então, luct.a de 
facções contra o poder normaln:.ente consti.tuido. Em 1·elação a mlm, c·)mo 
é notorio, .as cousas passaram-se de modo diverso. A · ohamada reacção re~ 
pubUcana, conforme o toque de rebate ·do, seU\ ·chefe , o .candidato vencido 'no 
maior e no mais lívre pleito e leito·ral q·ue se tem travado no Brasil, enten-
dia sobreviver. ~ pug·Ra eii.cerrada, · nã o para fiscalizar, como opposigão, o qile 
teria sido legitimo e lou vavel, a co:nducta C..o GoYerno, mas o <fim 'inilludivel 
de mante~ desperto o espírito de divisão e Q.iscordia, que ·a·s suas inicativas 
anteriores haviam tornado evidente. 

"Os que tudo e speravam de. mirr.., exdusfvamente de mi~, no se·ntido da 
pacificação, esqueciam-se de que duas cousas: de aconsefüar ao aC.versario 
mudança de attitude, ·que faicilitasse á ô:lova situaçã o agir opportunal'nente· e 
com seguTança em proveito da '];Jaz, e .de ser eu Governo, isto € , pÓsto na 
continge•ncia de não l)Ode·r capitular sem igmnninia deante das ameaça s cons· 
tantes, e natda tranquillizadoras , de que era objecto. Bem cedo comprehendi 
que nada tinha a esperar da bÇ>a vontide dos meus adve·rsaôo.s . Ir, portanto, 
ao seu e'ncontro como soUcitanite, .fõra nP,o· só desviI'.tuar a significação moral e 
a funcção jurídica do- meu n:.andato,' com·o evi:denciaT-1'hes uma fraqueza que 
seria o sufficiente para tórnar insustentavel a autonomia e o prestigio da 
minha autoridade. · 
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. "Ao :Pensamento de amnistia, p;r:eferi, .portanto, o de assegurar á justiça 
o Ínais efficiente apoio e, para'. lelamente, o. dfl defender-me, pois que as cons" 
pirações · subversivas não . cessavam. Seria preciso a um Governo absoluta 
lnoonscienci.a do seu elementar ·dever con·stitucional, nenhuma noção da ci-
gnidade dei cargo, para cruzar os braços a ntê- a desor'dem iàtente ' e dar. mos· 
tras de indulgencia a quem continuava ·no firme proposito de combatei-o e, 
si possível, derrubai-o. Não enteii.di assim, não .. entendo agora, não · enten-
deria jámais desse m'odo o sentido da minha respe>risabi!idade de governo, A 
Naçã.o, por significativa maioria, confiou.-me um mandato, que tinha e tenn.o 
a obrigação de considera.r e ze;ar ·como um deposito sagrado . Nessa obriga .. 
ção está im:pli.cito o direito de reagir contra quaJ.quer agg;ressão que o 
vire, cont~a quaJ.quer us urpação que à ameàce. Foi o que ·1'iz, é o que estou 
fazendo, é o qu~ .farei até · ao fim. Não se ·dir á, ao meno.s, que o Brasil teve 
um Presidente que, por mal e.ntendido espirito de transigencia tolerante, sa-
crificou a honra da funcção, polluiu covar.derr.ente a mage.stad.e ·do manda;to 
recebido por dele gação expre-ssa da maioria dos seus concida,dãos. E, i\>Ssim 
pre>cedendo, terei con1.ribuido para acaba!' nD Brasi) com à extravagante ·con-
ceito de que o dever do.s Governos não é. repriµiir a desordem, màs submetter-
se a elJà, afagai-a nos seus desvairados caprichos com toda sorte de cances· 
sões ás suas 'delí'I'antes exigendas . · 

"Porque decidi ·defender intransigentemente o . prirrcip·io de autoridade, 
escudado na dedica.;:ão exemplar .da .gra.nde maioria-' '<ias forças armadas, na 
solidariedade prompta e cohesa Çle todos os' Estados, no sentimento de confi-
ança da 'Opinião .pub:i.ca escla:recid..a, P:Onsideram-n:e como vingativo e r-a'n; 
coroso! 

"Enh:etanto, d-esáfio que m e apontem, um sô acto; emanado do meu 
Governo, excitando a r ebeldia. Ninguem, mais do que .eu, 'com a responsa-
bíiídade de um prog.ramma de verdadeira reconstrucção nacional, aspiraria a 
u;m ambiente de socego. Vinha decidido a admln.istFar, no sentido are.pio ~ 
insuspeitavel ifo termo. Para isso, necessitava de ord.em. Ordent, pr:O.~'lema 
capita l!' Estava no íneu proprio int.eresse, para mostrar ao paiz a sinceridade 
dás promessas feitas na plataforma de 19·21, airredar embaraços que difücultas-
sem a min'ha acção, por 'consequencia, evitar a todo transe motivo·s de per-
turbação que estorvassem a observanc!a dos meus co•mpromissos. Mas entre 
arredar embaraços, evitar motivos de pe·rturbação e pura e sLinplesmente ren-
<'ler-me á discrição da demagogia, iria um aby.smo. Estou hoje .convencido 
de que os meus .inimig'Gs, batidos nas urnas, batidos na .livre decisão do poder 
verã<fi.>cador, é que · se dispuzeram a impedir de todo modo o exito eia ' minha 
admiliistraão, a trabalhar por .todo& os meios pelo mallo.g•ro do meu go-
verno. Não lhes convinh[!, que eu fosse leal á minha Palavra, fiel ás norm:µ; 
que me im'l>Uzera. 

"Mas a Nàção sabe que não esmoreci. Aos que me ·.proporcionaram a 
Jucta, em vez da paz, homem .d.e luctas que sem·pre fui, respondi no mesmo 
terreno, •Sem entretanto, descurar da execução do meu progarmma. Os meus 
esforços pelo bem publico patenteam-se aos olhos de todo.s os que queiram 
ver sem paixão. Orgulho-me de ter consa'grado· todas as minhas horas, todo.S 
os meus pensamentos, toda a sinceridade da minha fé i;epublicana, todo o meu 
sentimento de brasílei'ro ao prog.res.so e ao p.restigio do Brasil. Da minf.a 
constancia no empenho de bem servir á éausa d..a Na(;ãe> dão sobejos teste-
muillhos o.s proprios factos, em cujo ex.ame não se encontra1·ã uma prova de 
übíeza diainte _de tantas· driçumstancias adversas, um desvio de moralidade 
administrativa que just!fiq·uem accusações, e muito menos revo.\tàs. 

"O levante de São Paulo ve!u arraigar no meu espiri:to a necess-idade de 
levar atê ao fim a lucta contar a desorderr:·. · Alfastei sem mais preoGcupa.-· 
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ções quarquer pensamento ·de menor 1·igor na r epulsa . Os rebekles !se submet·--
tiam, uu: a lucta contTa e lles seria ·ievada até ao ponto em ·que· r-ecónhe-
.cessem não poder triurri11har .da lei. Já nos vamoo; felizmente, app-roximando. 
dessse resultado. A' pertinacia na aggressão, o gover.no mostrou · pertinaicia.' 
na repressão. Es.se objec:tivo, seguido .sem desfalllecimento, vai mostrar que. 
o Brasil não é um pa.iz onde a liberdade e as leis possam facilmente ser 
conspurcàdas e eliminadas pela anarchia. Quando este momento ainda ardente 
houver sido substitufdo pela calma', pela seTenidade dos espíritos, far-se-ha . 
completa justiça aos intuitos do actual .governo . .Sõ então se comprehenderá. 
a.nte . a eviden-cia dos frutos colhidos, que o interesse pub lico, o P1'estigio da 
naéionalidade é que primaram na consciencia do oheife desse governo e não,. 
no· seu fôra .particular, odios, vinganças, desagg.ravos, represalias. 

''Demais, amnistia a revoltosos combatentes é tudo quanto ha de mais 
absurdo como inversão perigosa da medida de clemencia prevista .ria lei. 
C<mcede-·se amnistia a vencidos que se declaram vencidos e a solicita.Ín, -ou. 
em circum:;;tancias especiali'ssimas de determinado momento po1iUco, mas com. 
o principio de autoridade fõra de qualquer discussão. E' · uma providencia . 
que tem a sua opportunidade e cujà applicação demonstra a magnanimidade 
dos governos fortes, qul:I se fizeram ' respeitar, e não a com.placencia pusila-· 
nlme dos governos fracos, que· .adoptem a amnistia com meio de tra nsigir 
com rebeldes i.nsu:rgidos, acabando escravizados aos ·sfl u s apetites incontinentes .. 
Por esse preço, não me abalançaria a enoarrecer a pacificação. 

"Accresce aü1da que elles repeillem a gienerosidad·e da lei. Assim o 
teem espalhado %rbi et orbe. Como constrangel-os a acceita l-a? No começo 
da vigertcia do regímen, as amnistias trverarr. po.r fim obstar a que -c<mstantes. 
perturbações intestinas puze·ssem em pef!go a vida das instituições. Compre-
hendiam-se co·mo um mal ·necessario, para evitar mal maior. Hoje, porém ,. 
o ·seu abuso não tem cabimento e amnis·tiar revoltos os nas condições dos 
aduaes seria perp.etuar o espir.ito de desordem. A esse Tespeito, um dos 
nossos acatados constitucionalistas, o saudoso deputado pela Bahia Aristides 
:Milton, deixou sentença lapidar". -

S. Ex. afast6u -:se, para voüar dentro em pouc() com . A OonstituiÇão. 
ào Brasil, do commentarista bahiano, livro que data de 189-8, lendo-me este 
trecho, á pagina 17'7 : "O Congresso Nacional tem sido prodigo na concessão 
de amnistias. Eu · mesmo votei por todas ellas, como meio de' fazer amar 
e servir as instituições 1·epubli-canas. O ueriodo· de experiencia, p:OT'ém, já.. 
passou . Presen temente, os arraiaes •políticos estão bem delirr:itados-; quem 
re'calcitrar é por ser itmi;ienJtente-. E portanto, é tempo de lembrar aos nossos. 
estad·istas que NADA ANIMA TANTO O ESPIRITO DE REVOLTA COMO; 
A ESPERANÇA DA IMPUNIDADE, na phrase de Hamiilton". 

E o Sr. Presidente assim · rematou esta parte das suas declarações: -
"Chegou o momento de· escolh.er, -como disse Ruy Barbosa, entre o direito e· 
o crime. Ou fazemos que a lei prevaleça, ou ,n~ergulhamos na dissolução sociail. 
A lei não fo-i feita só · para os pequenos, nem só para os civi1'. Terr" que, 
~er observada · com a mesma fidelidade, co ma mesma, inflexibilidade e com 
o mesmo e-;;pirito igualitn.rio, se quizermos que no ·Brasil a democracia nãa 
seja uma fo-rmula vã e a .igualdade dos cidadãos perante as leis um escarileG 

· ADMINISn:RAR, CONFORME O· MEU PROGRAMM·A 

Consl'dera V. Ex .. prejudicado o seu progtair.ma de governo na part~· 
propriamente adrtünistrativa? 

Prefiro · r esponder á sua pergunta de outro- modo. A espectativa da, 
Nacão a respeito ' da t àrefa administrativa que eu pro:rp.ettêra realizar, fun~ 
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·dára-se principalmente nas· realizações do meu governo em Mina~. Erarh as 
c redenciaes immediatas que offerecia á ·Sl;la confiança. To-i[ia gente saibe que 
·consegui fazer v4ngan: no meu Estado uma 1politica vigorosa de aproveitamento 
de todais as energias capazes de concorrer para o prog~esso da terra e bem-
.es tar do povo. A indoJe ' laboriosa da população corr:.prehendeu os meus' pro-
posito-s e ajudou-me com o meJhor da sua actividade. Não foi em vão que 

.a.ppe:Jei para o seu patrio.tLsmo, estimuladq pelo exemplo de traibafüo sem 
treguas que lhe dava: o governo. Lo.g.rei, dess!arte, régularizar a situaçlio a.as 
finanças. pwblicas e per.parar o terrreno pa.ra a ·contínuidade uniforme de uma 

· acção administrativa exactamente amoldaida às aspirações e convenien·cias do 
.Estado. · ,, 

"Não saquei contra o futuro, n'ão gravei as· gerações porvrndoura~. Na 
p.mpria arrecadação dos impostos, e:içistentes, ·p1;ocediôa · com vigilanci.a se-
;vera, encontrei os meios de basear .em saldos effectivos a poliüca àrçamenta-
ria do Governo. Nenhum tributo novo oreado, nenhum tributo velho aggra· 
vado,, nenhum titulo de divida emittido, antes continuada a progressão da 
baixa· em certos .impostos de saida, tudo isso me po.ssi.bi1~itou o rigor .• na col-
Jectà tributa;ria, e pude, assim, escapar á ccmting'encia de contrar empres-
·timos de EJ.Ualquer natureza, dentro ou· ifóra do paiz, ao mesmo tempo que 
.fl,mórtizei vantajosamente a divida contrahida com 1J1restãmistas estrangeiros. 
A Nação sabe .que esta ê a verdade pura. Vi•ndo para a preisd'encia da Repu· 

,J>Jiea, trazia o escopo de ampliar · aquella acção 1na conforrr:idaa.e do scenatiio 
fe'd<}r,al. Estava convicto dé que as noss'as finanças melho•rariam ··consi-
deravelmente ' desde EJ.Ue nos dispuzessemos a arrecadar com o maxiino zelo 
passivei, activando energicamente o mecanismo fiscail, ·obstando, qml!nto em 
rnós coubesse, ás devastações cancerosas da fraude, ao escandalo inaudit~ das 
,evasões de· renda. Ao cabo do prirr:eiro anno de vigencia de semelhante .poli· 
t ica, a arrecaidação accusava um ex.cesso superior a 200 . •00~ contos sobre a 
estimativa da re.ceita, comparativairnente ao que se per·cebêra no exercício 
precedente. Era um resultado muito animador, que pra.piciavai. com . segu· 
.rança maiores e melhores consequencias das directrizes governamentaes em 
materia orçamentaria. ' 

"Arrecadar com cuidaido, econorr:izar com escrupulo - eis os pó~tos 
capitaies a que obedecia a mip.iha orientação fina;,nceira, visando desde logo 
o equilíbrio da le i de meios, como fundamento para desa:f.ogar o 'Jlhesouro, 
fortalecer o e.redito, sustentar -a expansão das nossas forças economicas·. Não 

.sou theoricamen-te infenso -ao ·credito. Reconhe.ço os benefícios do caipita1 
ámportado co 'ma responsabilidade do Estaido, desde que a sua app!icaç'ão seja 
escrupulosa ··e sensata e resulte productiva. Entretanto, pe.nsava poder ·pres· 
.cindir de compromissos de tal natureza, ·Crente . de · que as proprias energias 
do paiz, aproveitadas -com intelli.gencia., ·baistariam a garantir-ilhe estrubiUqade 
financeira e· enriquecime.nto economico. Estava .nessa firme persuasão mes· 
mlO diante das condições em extremo deUcadas da vi·da do Thesõuro; ·E' 
que a capacidade de. trabalho das -classes productoras e o r endimento da 
producção da terra, favore'C'idos pe.Ja ·crescente valorização dos ·nossos a.rtigos 
de interrcambio, me ·inspiravam, como · ainda me inspiram bode, a ma ior ' eon· 

.fiança, a certeza de, .com administração attenta e precavida, podermos' atra-
vessa~ as •crises continge ntes sem necéssidade· de auxilio estranho. O . m~u pri· 
meiro a:nno de administração revelou ao que eu viera, interpoz-se·-me , entretan· 
.to, dsgraça:C.amente, a de.sordem. Tive que subvidivi1r a sÓUcitude da n:inha assis-
tencia por motivos nO'VOS de cuidado e precaução. Ao mesmo tempo, S()b a bruta. 
ddade do golpe, as fontes de producção e rique·zf.!, em.::parte estagn.àram-se, no 

· ;·ecêió ·natura l de virmos a tombair no cháos. E isso, s em emb.argo do imp.revi'sto 
·Ide sacriftcio.s dolorosos dos recursos normaes .do e rario, urgidos ,pa1·a .. de· 



lbellar a agg.ressão da · indisciplina e- da revolta. .O problema da ordem não 
podia de·i~ar tj.e sobrepôr-se aos demãIS. Não qui~ram dar-rr.e a càlma 
nece;ssaria á.. 0'bra .que plainejáira . Tivesse eu dia nte de mim quatro annos de 
tranquiUidade~;rl(lmo aspirava, mão teria, é ce.rto, rprQduzido o milagre de .fi-
berfar o.· Bra~n1 nioT coir..·pleto, das ag.ruras herdadas, mas, com toda certeza; 
ter-'1he-bia ,á JipHcado o impul-so inicj'a1 de. {l"eerguimento, elevadÓ m esmo este 
longe, ·d'e mod:o--a-; l!lO decurso do .periodo immediato, seguidas as no·rmas da-
quella propuisãõ\ Tédempt~ra, estar o paiz {l"ehabilitado, reposto na trilha em 
que tem <le'mar6har .para o futuro-. · ' 

"Admini~!)l-ção - eis a palavra de s ingular magia que sempre me ani·-
mou e que deve animar os governos que me sucoodam. Precisamos tão sõ 
de aidn:ini•stração. O.s problemas acham-se estudados. sã-o muitos; .são com-
.plexos, são Çtifütceis, m as o merito de quem gvverna ê não esmorecer ante 
as arestas :que eilles oilif~reçam, lê enfrental-os com decisão e int1,epidez. Num 
paiz -em que ~a.s classes laboriosas CO!Ifpre•hendem tão bem a razão de ser 
dos sacrilficios .que se lhes impõem e a elles não se evadem; em um :pãiz '.G.e 
di-sponibilidades e·conomicas -sem limite, e tendo no mundo, á espera da sua co-
operação, todas as possibilidades de remuner ação certa e fa,rta, a funcÇão de 
administrar não ê ne nhum ;pesadello, 

'Mas este p·esadello se 1produz quando a perturbação apparece e toda gent0 
se . atemoriza e se retrae, formando . um ambiente de desco1n.fiança, appre- 1 

lhensões e incerteza profundarr..ente nefasto á ef.ficiencia do traba:lb.o, á regula-
ridade dos n egocios, á deJi.cadeza sensibi.Jissima do credito publico. R estar-
me-ha, tahrez, o consolo de del:x;ar aos meuiS concidadãos um serviço. de 
momento, mais v a lioso ; o respejt.o á, lei desaffrontada, o escarmeilto ef!ficai. 
a futuras v.efüiidades subversivas, de estalão dessas qu0 tanto nos teem ar-
ruinado, de.grada;do, empobrecido" , 

A. REVlSÂO CONS'l'lTUOr-ONAL 

Aproveitamos o ensej.~ para perguntar -si .o Sr . Presidente ma.ntin'hal e. 
proposito de levar (J)Or diante as 'suas idéas de revisão do esta:túto basico . 

- "Manteniho - Teda,rguiu-nos de prompto S. Ex. - Mantenho - repetiu 
- e p enso ·h'Ode . .que ,se faz necessar to ampÜ3,{l" os p o-nto.s j'á sugeridos ao pro~ 
nunciameint o do Conisr1>sso. Os ultirr:os acontecimentos most!l'aJra rri q_ue ê 
indispensavel e urgente refórçar os meios de acção do poder publico. A es'le 
r espeito, aéhamo-n às desa.rm ados, viven'do nestes t empos agrestes e ince::tos 
sob um regimen de exagerada longanimida de · legal, tão favoravel, desgra.-
çadament e, âs audaclas aggressivas e demÜ'lidoras da ailarchla A nossa 
propria condição ~oberana impõe-nos maior cautela do que a que pod<>rlamo~ 
exercitar em face de disposições inseguras, faci1mente sop'hisrr:aveis, incom-
patíveis co.m os C.ias que ·correµi . Nenhuma nação tolerarJa o escandalo eon-
tristador a que assistimos, por occ{l;sião · do levante de .S. Paulo, quando se· 
organl·zaram :JJatalhões de estrangeii.;os para ajudar .o saque de nosssa pro-· 
priedade e o mo'l\ticinio dos nossos soldados. E deseja-se uma an:.nistia que 
iri:J, aproveitar tambem a esses hospedes ingratos e .perigosos! Qua1 o paiz 
da terra q ue presenciaria semelhante especiaculo sem uma vibraç:ão inter,s'!>. 
da alrr:a collectlva e sem que as leis intervissem autom aticame nte .J"'ra extir-
par com implacavel rigor o mal odiento, insup.portave-1? Não Ih;, parec.e e> 
caso de nos poüciarmos melhor, de fazermo·s r eger a nossa ;iiospitalidado por 
principias ·capazes de evitar ·confusão entre os altos interesses da nossa digni-
dade nacional e os sent!me~1tois de symp.a thia aco1hedora que •nos merecem º" 
outros povos e qu a ntos v~ndos de seu seio, .tiuei.ram 'ho·n estamente ·Col!aborar 
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COJ::\lnosco no en.g-randecimeµto do Brasil? Esse ê um episodfo a.penas. Mui-
tos outros motivos ha que amp,Jamente Justificam à minha convi'cçãü da 
necessidade de habilitarmos o poder publico com meios basta;ne !fortes . e 
e.fficazes de defesa da ordem social, . do pundonor e atiê da unidade aa Pat.r-la. 

"Sim, da uniadde da Patr!a._ porque, ao <!aho de tantos erros e desva-
rios, repontam druramente os perigos. Não sou iPessimista e muito menos 
um desalentado. Homem publioo aJgum sof.freu ainda no Brasil o que tenha 
soffrido. Mas as vtcissitudes retemperam-me. Vedo a NaÇão acima dos l\o-
me.ns. Essas ,provações serviram para que eu vfsse mais de perto os :noss0s 
males. Precisamos rr.udar ·de r _umo. A ·mentalidade politka, no conjuncto das 
actividades e dos resultados, tem que ser diversa, alteraida na base de uma 
responsabilidade effecttva de quantos exerçam funcções de .governo e não 
se eximam á co·ragem de Tes.ponder pelas, suas altitudes. Essa m~mtal!dade 
·tem que aJf;f'irmar o nosso proprio caracter de novo, e ê misúêr que se forme 
pela <!onvergencia da <!onfiança e do apo!.o aa op!niao sobre os ·que, eleitos 
per ena, mandatarias <lena, na União e nos .Estados, seja.rr~ depos!tario·s dei 
poder, influam nos destinos da Republica . 

. E' o conse.Jho que pôde dar quem não item vacilJlado em fazer frente a :todas 
as conjunturas ·desagradaveis deste momento critico. Nlngueni me faria 11. 

injustiça de imputar es·qu1vança ao dever de asssumtr re&ponsabil!dades. E' 
a melhor fórma de prestigio para a autoridade e o meto melhor de fazer que 
ena· se exerça sempre em prôl da ca;usa da Nação. Os succ.e·ssos actuaes teem 
mo·strado que o Brasil ·possue uma resistencla :maravilhosa; entretanto, o 1no· 
dws facienài da acÜvidade política apresenta, em aetrimento dessa res.!sten-
cia, · imperfeições q·ue cumpre eliminar. E' preciso que os interesses restri-
ctos ,por mais respeitavels, fiquem ·para seguna.o plano·. E.' p.rec!so que 
nos 'habituemos a vêr e sentir , o Brasl1 no todo e tudo :façamos por ail'fír· 
mar-lhe e consolidar-lhe a perso·nafü1ade, praticando ·o principio de elementar 
bom senso de que, ,com f.ranqueza e o desespero da Patr!a commum, o edl· 
ficio da nacionalidade ruira., solapado pelo egolsmo estrelt·o de cqnvenlenclas 
que não consultam o bem .geral. A menta.l!dade polltlca necessaria ·é aquella 
que não veja nos acto.s 'do presidente subentendidos ou dis-far-ces, mas, aü con-
trarlq, a bõa fé, a slncerldad·e que fac1lmente se examine, e a elles ·se associe, 
num pensamento elevado; ' espontaneo, sem ~-eservas, nelles ·collabore com, 
enthusiasmo e deidcação, desde que a s suas manifestações ex,pli:citametne 
marquem ·o desígnio de acerti;ir" : 

S. Ex. dava por finda a nossa <!onversa. E, apertando-me a mão, ac-
crescentou: 

"Espero poder communicar-me, a respeito Çiessas idéas, com a Nação. 
Em documento especial ou em uma das minhas mensãgens ao Congresso, 
conto preciasr e defínir os males que nüs debilitam e pres·c.rever os remedios 

~ que a experie.ncia e o .patriotismo aconselha". 
De.spedimo-iios, verdac.eirameÜte seduzido•s pela alta, clara, mascula in-

tell:igencia do homem forte e capaz 'nue o Brasil pnssue á frente dos seus 
destinos. 

O Sr. Berhert de Castro (paro um.a explicação p es1soal) - Sr. Presiden-
t ete,, a BaJhia foi um dos ,;prim€ir0s Estados que soubeTam manifestar o seu 
sentimento de revo[·ta contr;i, 'o movimento d·e rebeldia, em 1São· Paulo·, em 5 
de ju:Iiho de 1·9·24. Assim, ena s\'J sobrepoz, S"empre aJ-tane·ira, á torrente de 
anarciMsmo, que ameaçara · subver.t·er a ordem pubJi.ca, <!ollocando-s.e, IPOr fi-
delidade ao reglmen constitui::ional, ao lado de todus os q'i.ie inspirados pelo 
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mais nobl'e e sã;o :brasileirismo,, ness,e mom'€1nto critico da nossa 'his•toria, rpro-
curaraJlll, como ai•ll!da procurazn, deifender o presU.gio, a soberania, a integri• 
dade da Repwblica. A Ba,hia, co'Il)j•ugando, desde ü primeiro instante, as ener-
gias civicas do seu· Go·verno e do seu po.vo, constituía-se logo um centro de 
resisrtencia, traWl!formou: s·e, d.e suibHo, em um inestimavel factor ·de co0pe-
ração decisiva, de aJPciio incondiciona;J ao Exmo. Sr. P 1residente da Rerpublca. 

Desse modo, foram :postas immediatainente de promptidã o as suas forças 
militares. ., ' 

O co·n.tingiente, que dalli partira para combater os sediciosos da carpital 
pamlista. fôra constituido do 9° !Bwtalhão c1e Caçadores, quasi inteiramente 
formado a'.e abnegados filhos da !Bahia, sendo conhecido como o "Batalhãio 
dos BaJhiamos" . Não tardou, nessa cruel emergenda, arrebentar em 13 de 
julho outro movimento de tn su rreição das forças fe.deraes aq-uarteladas _em 
Aracaju', as quaes chegaram a depor 0 Governo de Sergipe .. Ainda desta vez, 
a Bahia não se fez demo·rar em prestar maioi'. concurso. á defosa da ordem, 
enviando 1para e sse Estado um Batalhão de Policia," com 6•52 homens, já. á dis-
posição do Presidenw da Republica, para seguir com desttno a S.. Paulo. 
Partiram, s0b o commando do geseraJ Marçal Nonato de Faria, no. intuito de, 
•repor as autoridaqe depostas, e r eim lplantar o regimen da ordem e da l ega-
lidade naquelle pe.queno, m as sempre altaneiro e J>rospero Estac1o . 

A acção do .19º de Oaçadores, e m S. Paulo, fc:ii effici·ente e ibri1!hante, ba-
tenà:o -se heroi·camente, deixando .na peleja sanguinolenta da Yilla Marianna, 
seis c1os seus 'bravos sold:ado·s, inferiores e P·raças, mortos, a}ém de muitos 
outros feridos, no mesmo solo onde se ergue ra, pela primeira vez, o brado 
da nossa ~mancipaÇão poHti'Ca. E'., pois, de toda a ü·uistiça, que se transcre· 
varrn no,s Annaes desta Casa, os dous seguintes e eloquentes teleg-rammas 
tra:nsmitti.dos a,o Gov·ernador Góes Cailmon, no dia 29 de jruiliho, dia memoravel 
da vfotoria <la IE)galidade n aiqiuella caipitàl: 

"!Rio, 2.9 de julho - CongratuJo-me co·rdialme>nte com V. Éx., 
pelo restaJbielecimento da ovdem constit-uicioual em S. Paulo, 1que con. 
tou .com a cooperação (!,e to.das as unLdades da Federação, em Uiilla 
demonstração in"lquivoca de so:Ji.dariedade patriottca,_ na qual ·coube 
m agna CO'ntrihuiçáo á gloriosa Bahia, que tem tanta pa!rte n as nos· 
sas tra,dições de b'l'avura. - Marechal Setembrino Cte Oarvalh@." 

"Rio, 29 de juliho - dongratulo-me effusivamente com V. EX.. 
pelo restab'eleoim~mto da ordem na capital paulista e ;por tudo que a. 
heroica !Bahia rfez em prol da defesa da legalida:d'e e pTincipio da au-
torida·de oo.n stitui:da. - General OwnàWlo Rondem,." 

Graças, ,princiP'aimente á; actuação energica da Policia Ba:hiana, pôde o 
Estado de Ser g ipe reentrar no seu regímen constituciona l, com a reposiçã o 
do Governo em 4 de Agosto. O Presidente Graccho Cardoso e:xipressou, nes• 
tes termos, o seu vibrante enthusiasmo e , sincero reconhecimento á Bahia, no 
t elegramma •que então dirigiu a o Governador Góes Calmou: 

"Aracaiju',, 4 de agosto - E' com profunda emoção .qiue exiprimo 
a V. Ex. o m e u reconhecim·ento pessoal e a ,gratidão do po.vo ser• 
·gi·pano pelo nobr e, generoso e ef!fectivo concurso que a poUiUca 'ha-
lhiana, em ex;pedi:ç.ã o c.ivica neste Estado, secu:ndando· os· patriotlcos 
de·sejos do illustre amigo·, acaiba de prestar á causa do r<estabelecimen-
to da ordem con>StitucJonal em S'ergipe. .Estou re;posto de:sde h(rje na 
administração do E ·stado, graças :á acçifo d ecisiva dos. elementos de 
ordem rep'U!bUcana, sob o abalizado commando do a lto enviado do 
Go.verno Federa!l, general Marçal Nonato de Faria. Ex2usa,do é affir· 
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- mar- a V.. Ex. <rua:esquer protesto•s em face da ir"r.esgaüwel füVíida 
iqUJe · as class·es laboriosf!S s>ergi']Janas aca:bam de contra:hir ·com o erni· 
nente ie provecto Go·ve;rnaà.o•r da Baihia. 

ISáudações co·rdiaes. - Ch'accho Cardoso, Presicj.ente de Sergirpe. ,; 
IM:aJ :rngressou á Bwhia, onde foi recebida com :festas excep'Cionaes, a vi· 

ctoriosa PoUcia, q.ue tamtas füm10nstrações dera dce coragem em 'sergi•p.e, a\l)ÓS 

. U.geira p·re']Jaração, logo rumou ,para o 1!;!.io Grande do 'Sul, já conv;ull•sionado, 
lbem como o 19° ·de Caçadores . Não menos luze·nte e ']Jroficua foi a acç·ão d€s· 
isas forças no pujant€ Estatj_o sulista, conco):'.rendo, glorifiaI.nen.te, para a ex·· 
11mQsão do·s remanes.ce•ntes da rebeldia no solo gaucho, _ insculpindo com o 
prop'rlo sangue e ;pro1Jrio _civismo os seus _ mais fu~gtirant€s f€itos na hlsto· 
r ia destes dirus, nos l!JOntos mais arriscados do Rio GranÇl:e do Sul. 

:Descrev.eraim, dahi, U/rruL v·erda:deiTa e commov~nte odyss•éa, marchando, 
~ rp:ê, dos pampa.s do Rio Grande aos pinlheira-es do Paran'á . Um vivo teste· 

--rounlho d€ssa t'riump!ha:nte trajectoria está contido :nes_tes telegrammas di;i· 
'rígido ao IGovernrudor da Ba!hia e ao Ministro Dr . Miguel Çalmcin pelos gene· 
raes Rondon e Azere.do Coutinho : 

· "Goveirnado·r Gões Calmon - Guarapuava, 10· de março ~ T~· 
nho o prazer de commumicar a V.. Ex. a p assagem po'r Guar·apmwa 
do bravo baitalhão bahi-ano em marclha para a frente de Catam1U'Va&, 
afim de tomar parte na batallha que decidira da luta alli mantida pe· 
Ias foTçai;; lega€s contra os •rebeJ.de·s de Iguassu'. A tro·pa vrue de mo-
ra1 levantado e com bom aspecto marcial. Honrará a glori9sa tra; .. 
d.tção da heroka e etern a ·Bruhia. Af:feotuoisas saurlaçõ.es. - General 
R'ond:on."- . 

"IMlinis.tro Miguel Ca1mO'n - Guarapuava, 1(} de mar(}o - Cóm· 
muii.ico a V .. Ex. 1que o Ba'1::alih1q0 Bahianq e:ntrou nest::i. cidad€ no 
dia 8 e pro•segue marcha para a frente amanhã. O aspecto ê excel· 
lente. Vlsiitei os of;fi:ciaes no seu bivruque e inspeccionE\i o 1Jata1hão. 
[Deixou-me magnifka rnlPr·essão. O aspecto dos salda:dos ê im\pressio· 
rrrudor . Seu moral a11evruntaido . Trazem do sul a gloria (\e te•rem con. 
corrida para e~ulsar , do sólo gaucho os rebeldes pert~r'badores da 
O'rde'IIl. Vão a11imados para Cwtanduvas, onde operarão oom as for• 
ças 1q'Ue se ']JrerP·aram 'P·rura fa:z;e•r o mesmo c ontra os rebeldes de Iguas· 
isu'. Attencio·sa.s 1sa1;1.dwções . _, Genéarl R'onàon ." 

"Governador Góes OaLmon -- C. )\lf·allet, 16 de março - Ao. in• 
corporrur-se ·ao ·meu g-rulpo, o bl'avo 1º Bata:lhão da Policia BaJ!iiana, 
que tão !bons serviç.o·s p;restou no Rio !Grande. do S111b., tenho· m'U-i.ta 
:honra em aipres€ntar as minhas r es']Jeito.sa:s 1homenageg:ns ao eminente 

" patrtcio. - Genéral .Aze111edo Cou.tinho, commandante· itru<po destaca-
do no PM'anâ.. " 

1Sr. P.re.sideri.te, o vesp.er.tino balhiruno .A Tard:e, em s'1lla edição de 14 deste 
mez, €UCümioU, COID O maior · e mer€Cido destaque, _à, actuação da po.Ucia do 
=eu Estado nos rincões do oeste 'paranaense, estampando em suas Ii!rimeiras 
columnrus um documento, que deve l!Jerdurar na memoria dos nossos tempos, 
consfstindo esse documento em uma cal'!ta de um offi-cial da mesma policia. 
escripta em :JJ5 de abril, do acamiprumento do De']Josito Central, glorificadorili 
da bravu~a do soITdrudo d:e minha terra, e ·da q'Ual , por mulito sincera e elo· 
q;u ente, destaco ap·enas as e~ressões mais carac·teristicas, nestas palavràS 
tnoly;idavds: 

":P,eJ.a ma•nhã de 26, ·O batallhão recon.tinúa a sua marcha para 
"í[i11o•resta" , reducto de Caibruna;s, [,yra ·e outros, - reducto. que, no 
diZeir ab::\;Hsado dos Srs. Generaes -Ron:do·n e Coutinho, si fosse toma· 



- 339 ,,.._...,, 

do, traria a quéda de Catairr<luvas e o cons~q.uente deslba,rato dos ;re-
beldes. Todos. os rnflftciaes .do EiKercÜo, inclusfü'Ve os Srs. Generaee, 
qua;i;;:do se refe·riran:i. . comnos~o á luta, assim ~e exipr'essawam: "TUI.ia 
depende dos senhores, si tomarem "Floresta". O Sr. general C~ni:ti··· 

nfrw, em conversa, dissera isto: "'Reservo :Para a poUicia de minha 
terra "ª eta]Ja' mais arrisca:da". 

IS·a!biaimos .QJue ~archava~os :para l1lill P'l':ecipicio, que nenhuma 
força, legal ouseu en11rentaT; mas animava-nos a cO'Ilvicção firme, a 
tix:trao'rdinatia de que eramo.s ,filJJ.os da legendaria Baihia e, por con• ' 
seguinte, sentinellas avançadas de su·a honra, de suas tradições. Com 
o batal<hão seguia um ca;nhão de montanha, sob as .ordens de uJm of-
ficial baJhiano e quatro metralhadora;s pesadas, sob as ordens de um 
of!l'icial minei.To. 

4's .10 horas e 40 minutos de 2·7, a testa do batallhãio captura um 
r.evot!rtõso, Q:Ue procura um animal· afim de patrulhar a estrada e ve-
redas. mom.entos depois, encontr•a"se com mais dous, que o recehem 
a tiros. Dado o alarme pelos ·dous Tevo.rtosos, a testa do. batal!hão 
avança e, e•m seguida, o r ·edli.cto de Ca'banas tp.õe-.se em a,cção: du-
zentos e tantos revolt osos munidos de metrallhadoras pesadas, fusia 
metra11haldoras e fusis 190'8, abrem violento fogo para o.s nossos la-
dos. 

Ohega a hora soienne e ao mesmo t empo angiu.stiosa ··de s·e man-
te·r a honra da Balhia, de se tornar eflfectiva e efücaz a sua COQ\Pe-
ra,çã:o ·para a qeil'esa da insrtituição :republicana, aaneaçada por mãos 
'brasi'J.eiros. Ei o batalh?,o ba;hiano , conscio da 13ua responsahilidade, 
dos seus deveres, electrizado pela sua ori-gem, avança e tra'Va co-m-
ba.te, forte, decisivo, ren'hido resu.Jtando,. depois de ·2•6 horas de. fusila-
ria infernal, entregar iá Ba;hia a vioctoria de seus solda;qos . 

O ea;pitão Dutra' e o secretario do batal:hão sa:hem á frente da 
1pr!meíra compa;nlhia e, de lagri~as aos olhos incentivaim os camara-
dais da segUàJ11te f órma: "A Baihia não póde . ser desmoraliza;da. s~.1-

V'emos a honra da Ba.h,ia". A soGdaidesca ele.ctriza-se e o cmilba.te tJ-
ma p<roa:>orções gigantescas. O comman<lante de quanto em Vt'z, 
acom:panhado do estàdo maior, vae á frente e tambem <enco·raja a 
raipaziada . 

Dur,ante o comibarte des'a,ba ,grand'e temporal, acomipainhado de 
trovoada, que aiinda mais torna ho•rrivel a luta. Os no·Ssos soldados 
com'batem vend·o o.s COIDJPaJnheiro.s mortos e feridos e não esmo,~e

cem. 
Dent;re os >feridos, muitos dizem chorando: "Estamos conforta.dos 

po1:1q·ue V'enceremos". 
O 1° t enente Rolim, do Exercito, ex;ternando sua o•p,i•nião sobre 

a no·ssa acção, disse: "Com lfran!queza, estive em IS . Paulo e nunrca 
vi tro•pa btrigar CD'm tanta bravuran. 

Como já disse, de!pois de 2'6 horas d·e fo.go, o anjo da victoria 
abre as suas asas sofb,re "(F]oresta" e a SaJhia é . saudada com htu:r-
rahs e vivas, emiquanto a han:da d'e co,rnetas toca vtctoria, em frente 
ás casais onde residiam Cabanas, Lyra e sua gente. Armas, 'muni-
ções, generos, animaes. apetreclhos de cozinha e outrüs arti.gos são 
abandonados pefos revoltosos. A po.Jicia guarnece " .F.lores'ta"; tom11:n-
do as pos,ições ouk'o'ra inimigas." 

Eviodencfa··se mais e mais a rucção dso 'b:a:hianos nessa oqra de patriotis·-
mo. O .seu papel fo.t magnifico e· qecisivo I,la tomruda de Catanduvas, prin-
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cifal . reducto de resi·sterncia dos revoltosos. Outras d-0cumentos qiuero ~tiui 

trarus'creve•r, porque se me afiguraim, indis·pensaveis como provas· da intefreza. 
de caracter, civismo e bravura dos 'bahiwnos nessa formidavel lulta, taes cumo 
estes ao Dr. · Miguel Calmon,- M,'irn1stro da Agri<:ultura, do geneu-aJ! Azereiilo 
'Co·utln[to, com·mand·ante do '1 º gruipo ([e destil;camentos das fo·rças legaes em 

operações no Paraná: 
"Ro'!l:cador, 9 de aJbril - · Teruho vLva sa;tls:f.ação. e milito orgulho 

mn <:ommup.icar ao eminente pa;trioio e {PI'ezado amigo qne o p!rimel 
ro batalhão da força pubUca da Bahia, do destaic·amento do bracv,o 
coronel Mariante, por•tou-se heroicamente nos combates ~mpen.':!ados 

c_ontra ·o·S re'b'eldes, princi<palm;ente na tomada da .fazenda de Augustv 
Gomes e na occupação da e·strada de Sa:!<to a Ca;tand·U/Vas ., O batafüão 
ba•hí•ano ihô1ruou as tradições de nossa terrar e ·teye tres mortos e, 
ICLezo1to ferid:OJl, entre os quiLes o bravo 2·º tenente 'Modesto dos San-
to·s Paiva, ferido _gravemente no braço ([irelto. Peço se.cundar pe·dido 
que hoje faço ao Dr. Gov•ernador , ,para p'ro•r:vover este abnegado ' of.fl· 
clal. Affectuosas saudaç.ões. - GenB'ral Azeredo Coutinho, comman-
dainte do 1° grrupo." 

~'!Mfü1istro Wguel rCalmon - Cascavel, abril, 22 - Por estar no 
m .eu 1Pos'to de commamio em Cascaivel, a 170 kilometros de Ma.llet, só 
!h.Ci:Je posso re·spoITTJder aos vossos telegrammas fl agt"J.decer a promo-
ção do bravo tenente JY.[o'Ciesto Paiva. Os mortos do bat.ll)lhãoJ ba'.~liano 

f·orairn os cabo.s Euz.ebio Rayimundo -oainabarro, an.'!peçada Manoel 
Al'Ves .Sant'Anna e soldado Geraldo .Jos:ê da Silva .' P~ra:m feridos: 
Tenente Modesto dos S 'antos Paiva, cabos Ro·zendo Eloy doa Santos, 
,João Aleocanidre Flilho, soldaJdos Plínio Corrêa Sant0s, Nereu SHva 
ToTres, F\ra'lldSco FIJ.•arencio .S.ilva, CM:ainoel .José Almeida, .Januar.io 
Barreto Silva, E!isitirlo 'A!qulno Flgue.D:edo, .João Ba,ptlsta <'!os Santos, 
Consj:.anti•no Ramos SHva, !Manoel Anselmo Bispo, W•encef'lau. Luz 
Ferreira, .José ' GonçalV'eS .Sil;v-a, Maurício· Padioleiro., Augusto Bastos 
Oltveira, os rquaes to:do,s jã restaibelecido·s. ~ Genera11 Azeredo Cou-
t.inlbo." 

·"OEf. - Exmo .. Sr. Dr. Góes Ca~mon, !Governador do Estado da 
Baihia i--- \De rquartel general - Guaraip:uava, 7 de maio - Ao de-
clarar ao .S.r. Presidrente da RelJluiblica e:ictincta a acc;,ão dos rebelâ~ 
nos Estados do !Paraná e Santa Catharina, com · ·a proclaima.ção da 
ivlctorla do Go1v1erno da . R®wbl!ca pelo restabeleci.mento da 'l,..dP-m e 
1mp~rio da lei nestas longi:niquas frohteira,s, cumpro o graJto dever dt> 
communicar ·a V. Eoc. q1ue o primeiro bata~1hão da Força Po.Jicial da 
Bahia ifol na ibata:lfrJ.a de Cata'!lduvas (llemento importante da victo-
iria. Os bahiam.os aJ!i co,mlbateram com fê :e patriotismo, com o estc;fo 
de •bravura dos filrO.s da glorfosa Bahia. Attenciosas 1saudações. -
General ·Clandtl1fo liipnà1J11,." 

"Olif . GovernaidO'r Góes Calmou - Bahia - De Guara;pruava, 7 
de maio - T€'lllho ViV'a satisl!\ação em partiéipar a V. Eoc. qub no 
dia •3, comme·moTando o descoibrim,ent0 do nosso am~o Brasil, o va· 
foroso gen&al' Ronido:n, co:nlrrn~n'dante em chefe das forças em n•pe-
rações nos Eostados do Para.mlã. e Sa'llta 'Catha;rina, em brfihante 01rd'i>m 
do dia, fez a praclamação da v!ctoT!a da legalidade e das nóssas for-
ças, elogiando, como mereciam, os seus bra;v'ós e aibnegados soldà:dos, 
dando ·8JSS

0

im por terminada a injglo,ria caanwanha. Coube " a:o rn• d0 
caçadores s~r efoglado pela sua CD'rrecçã;o militar, disciplina e dedi• 
icaçâJo â legaqidade, sempre' demonstraidos p.urant~ a campanha. Con-
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grart:ulando-me effusi'Va?nente com · V. Ex. pela terminação da cam-
panha 'com :a victrnría da .legaUdade, reitero a V. Ex. os meus pro-
testos de ·.su!bida estima e eleva.a.a consideraÇão. - Major Ben-to Gon-
~ives, commandante do l'.9° batalhão ·de caça:doras. ,; 

.•OU'tlJ.<a attitude nãio era de es•perar tdo.s baJhianos, daidas as tr'.tdições do 
seu heroísmo em íIJUgnas que siw florões da nos•sa historia, como cJntra os 
ihollan:dezes no p'erlodo cOl!oniail, os rportugUlezes na éra· da Independencia; os 
paraguayo•s no co.nf:Ucto- inter-nacional, e em todos os .fastigios da nos·sa .gran-
dez;a moral, intel!ectual, política e social. 

Co·ng'ratUl!o.-ane, s ,r. Pf.reside nte, co·m o Governador do meu Estado·, tradi-
ção viva ie precQ·ara do MaTq'Uez de Abrantes, e com o Sr. Presidente da Re-
publica, figura extr•aordinaria de patriota, pelo t!"rmo da luta contra o.s re· 
volucionarios n:o Rio Grande do Sul, em Santa Ca:bhartna e no PaTaná. 

Ten~o (!ito. (MuM:o bem; mwitlo bem,, O o:tarJ!or é viva;mente cumprimen-
tado.) . . 

\ 
SOOSÃO DIE 30· DE MiAiIO 

O Sr. Adolpho Bergamini (*) (sobre a acta) - S.r. !Pre_sidente, tudo. 
quanto se refere ao.s discursos rproieendos pelos Deputaido.s diz directamente 
·respeito lá acta, motivo por' que eu occupo a triibuna neste ·momento. 

ISrube V. Ex. que não estáJ a inda Jegai1'mente, a m eu ver, reguQarizada a 
.puib1icação dos debates parlamentares nesta Casa do Congresso.. Os discur-
sos ique nós proferimos, consoante o art. 19 da ConstituiÇão e a julrispru-
denda pad:f~ca do e.gregio Surp.remo Tufüun:aJ Federal,' ainda agora reaf.fir-
mada em sentença do. me-ritissi·mo juiz da .2,n Vara Federal, devem ter tod'.t 
a divulgação â dis-creção do pro•prio :Q.eputado que os pronunciou. 

·Tem a Mesa, invo•cando dispositivos regimentaes, assumi-do o encaJr.go de 
supprimir discursos Lnteiro.s. Outros são mutilados. Plhrases proferidas pelos 
De:puitados são su1bstitutdas, tudo feito, ao qiue me parece, contra o espírito e 
a Iettra da Constituiçãoi, e ainda infringimdo o·s dislpositivos il'egimenta.es. 
Hei dito, .por vezes, que quanto mais estudo o Regimento, menos o entendo. 
Afigura~se-me atê q·ue ha, at:r.az da ca;pa, um artigo que não v-ejo, e que é 
.per.cep.tiv·el! a;penl!LS aos me·m.ib-ros da Mesa que interpretam esse codigo i·nter-
'.llo, artigo no qua,l se baseiam para destruir toda a hel1IIleneutica que se ap-
tPlique na interpretaç.ão dos dispo•sitivos visíveis a os Depuftado.s qiue o exa-

. minam . 
!Peço licença, Sr. Presidente, para fazer . uma rapida analyse dessas dlos-

iposições regim~ntaes. , 

ll!OBR® A PUBLICAÇÃO DOS DElBATElS DA CAMARA nos DE!P'(JTADO.S 

Tem-se dado á cens,u-ra regimental do.s debates da Camara dos Dep'Uta-
dos uma tal extensão, uma tal latitude, que es•sa censura transpoz todos os 
limites pred'ixados J>elo Regimento Interno desta Camara Ugislativa. 

P~o art. 280 do Regimento Interno da C';i.mara dos Deputados "os de-, 
bates deverão realizar~.se com ordem e solennidade". A soJ.ennidade resume-

. se ma qis·po,si:ção do ar:t. 281 - "os Deputados, com ·excepção. do. PTesidente, 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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faJ-larão de !Pê", - cujo p~agr~ho unico · a'llmitte que - "o Dep·U\tado s6 
por emfe·rmo poder<á olbter permissã:o da Camara para fallar sentado". 

A or·<lem '<los debates ê estabelecida .pelo::; arts. ·zsz, ~ 284, sendo a msctr17 
pç;!to dos oradores regrada pe.los arts. 28,5 a 288: 

,. Art. 28'2,. A nenhum Deputado sera '[>e·rmlttido faJJ!ar 1oern , pe-
a!r a ;palavra e sem que . o Presidente lih'a concéda . 

§ 1. 0 1Si um Deputado pre tender fallar sem que 1'he !hajja sido dada 
a palavra, QU p·ermane.cer na tribuna anti-retg!mentalmente, o P '1'e-
sldente adverti!-o-<ha, convi:danda-o. a sentar-se. . 

§ 2.0 ISi, apeoo.r dessa adve·rtencia e desse convite, o Deputado 
rmílst!r em faUar o Presidente d.ará 0 seu discll't'so por terminado. 

§ 3.0 .Sempre, iqiue o Presiident~ der por· terminado ~ dis:cu ioso 
em quatque·r phase da oração ou da dis cussã o, o serviç.o de sterio-
graph!a dos debates deix;:n1'á de apanhaJl-o. 

§ 4.0 Hi o Deputado insistir em perturbar a ordem, ou o J)roces-
eo regimentai! de qu~q.iuer discussão, o Presidente convida;l-o-ha a •re· 
tirar-se do •recinto, durante a sessão.. · 
· § 5.0 O Presidente poderá suspender a sessão sempre que ju1gar 
convenlente em bem da ordem dos de'bates. 

Art. 283. Occu~and~ a tribuna, qualquer Deputado dlrlg!râ as 
eu<11s paiàV'ras a o Pü:"esidente, o.u á Camara, de um modo geral. 

§ 1 .0 Ref.erindo-se, em discurso, a . um collega, o ·Deiputado .devera 
,prececrer, ·o. seu ·n·o'me do tratamento de senhor. · 

§ 2.º Diri·gfndo~se a qualquer coltJega o Deputado dar-lhe-lha sem-
pre o tratamento de S . .F;lx. 

§ 3 .. 0 ·Nenhum Deputado poderá ·re.fe'.rir-se a co-liega, ao Senado, 
ou a qualquer dos se'Uis mem'bros, e, de um mo·do geral, a quatq1uer 
representante do poder publico, em fórma injuriosa, ou descortez. 

Art. 284. O De.putado sq poderá falla!r: 
a) para rur>rese.n·tar iprojectos , indlcaçtles ou requerlmentors; 
b) sobre proposição em disc.ussão; 
e) pela ordem; 
d) para rncaminhar a votaç:to; 
e) em exp111cação pessoal .. 

~. Art. !}85. Pa)ra fundamentar pro·jectos, !nd!caç!Jes ou r el::[uerr-
mentos, que não se\jam ·de ordem; ou sobre incidentes verl!lcaaos no 
desenvolvimento das disóut;sõe_".J, ou ·das votações, deverá o Deput;Ldo 
Inscrever-se em o Livro do E J!jpediente, a f.sso espec!wlmente des'tt-
nado. 

§ 1.º A insorip,ção "de o.radores rpara 'ª 1hora de experuente podedL 
ser 1'ei.fa durante a s€ssão -da ·vespera, ou no dia em que o Deiputado, 
'{)retender occupar a t•rlbuna. 

§ 2.0 ·A inscr:i·pção Olbedecevá á ordem chronologlca cta sua so1!-
c1tação á Mesa, pelo Deputado, pessoalmente . · 

§ 3. 0 Inscrevendo-se mais de uin Deputado :para a hora (!o eli· 
pedientie, terão prelfe:rencia~ ')Jara occupar a tiriibuna. os membros da. . 
Mesa, para attender a questões de ordem, ou de economia Interna da 
Camara, ê os Deputa.dos· ique a não occi.1para;m á sessão amterior, sen-
do dada a paJlav;a a os demais pela ordem de inscrlpção. · 

§ 4 . 0 Publfo,air-<Se-~a, diairiamen te, no Diario ·do Congresso, -em 
~addendo á acta impressa, a . relação do,s oradores inscri.p;tos de ves-
pe<.ra, ou :J. de0Jaração de q1ue não ha o·raaores lnscrlptos IJ!)a;ra a 
·:hora do exipediente . 
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·" Ant. :J;8·6'. b , Deputado que sollcitar a palavra sonr,e p~oposiç!LQ 
em di\Scussão não· poderá 

a) desviar-se da questão .em debate-; 
b) falar · so'bre o v.encido; 
e) usar de linguagem imJ])ro.prla; 
à) ultrapaissaJr o [J•razo que lhe compete; 
e) deiXar de attender ãis ad-vertencias do Presidente. 
A:i:t. 287. 9 Deputado que n iio puô.er oc0upar a trihuna durante 

a hora do expediente, ou durante as discussões, fal-o-'lla ao fim aa 
ordem do aia pa:ra "explica1;ão pessoail" .. 

Art. 288. Quando mais de um Deputado pedir a palavra, simul-' 
taneamente, sobre um mesm,o aissumpto, o Presidente· concedel~a-111a: 

a) · em P·rimeiro fogar, ao auto·r; 
b) em segundo loga1·., ao r elator; 
e) em terceiro 1ca.gM", ao autor oo voto em s•eparaido; 
d~ em quarto loga;r, aos autoTes das. emendas·; 
e) ·em quint'c> Lo.gar, ·a um Deputado a favo·r; 
t) .em sexto logar, a um Deputado contra. 
§ 1°. .Sempre que m ais de dous Tuputados se inscrevé'rem para 

qual.quer· discussão, de-voerão· declarar, préviamente,. si são• pró ou con-
tra a materia em dehate, para que, alternadamente, a um oradOir a 
·fav.or sunceda um contra, ·e vice-ver-sa. 

§ 2°; fPara a insm-ipção de oradores 'á discussão da maiteria em 
debate, haverá um Livro dos pebaies. · 

_§ 3.0 A insoripção de oradores no Livro dos• !Debates ·poderá ser 
füita logo que a ,proposição. a ser d.iscutida fôr inéluida em ordem 
do dia. 

§ 4º. i.N"a -hypothese de todos os Deputados -inscriptos 'Para o. de-
bate de deterrni:r:mda p·r-0.posição s•erern a favocr, ou contcra, ser-lhés~ha 
dada a p8.lav.ra pela ocrdeirn da i.nscripção." 

A censura dos debates é feita· em virtude desta disposição: 
"Art. 289 . Co:inpete á Mesa e:x;pungir os ·debates a serem pubil-

cados de fodas as , eXJpre·ssões wnti-regim:entaes . 
A cornpe'tencia .para essa censura, attribuida á :M;esa da ·camarã, só pôde 

ser transfedda a outro m embro da .Mesa que não o· P.residente quamdo no 
exermc10 da presldenci'a, 'Pois, pe•lo iRegime.nrto I.rite,r,no, tal competencia é 
exclusiva do !f>residente, :nos tel'iillos do seu arrt. 124, ns . 8, 9, 18 e 19: 

"Art . 12'4 . <São attri'buições do :Presi·d·ente, ailém de outras come~ 
ridas neste R egimento : 

18", interromper o orador, quando se desviar da questão, quando 
fallar ·Contra o vencido, quaindo faltar á consideração á Camarra, ao 
Senado, ou a algum. dos s eus mem:bros e, em geral, aos represen-
tantes do podei: pubUco, ad•vertindo-o, chwrna:ndo-o á ordem e reti-
rand o-lhe a palavra, si n ão fôr obedecido·; 

·9•, chamar a attenção do oraJdoT, ao terrn·inar a hora do- expe-
diente e da ordem do dia, ou ao se esgotar o -tem·po a que tem di-
reito de océurpar a tribuna; . · 

18", promover à publicação dos debates e de tO"dos os trabaihos e 
aictos da Carnara.; 

19", não peTmittir a publicação j'le expl'lessões e co,noeitos ve-
dados ·pelo Regi·mento. " 

O Regimento InternO' da e.amara co.rufer.e ao P:res·tdente da Cama ra, ex-
pressamente, a direcção dos debates, a sua publicação e a sua censura e não 
ha n e!le urna só dhsrposi.ção, nesse s\'l>ntido, entr·e as a.ttribud.ções dos Secre-
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tairios, que lhes plJ,rmitta esfra censll'ra, a mão ser couio sub.s.titutos do Presi-
dente, no e:xcercfoio dlliEI fU'ncções de P:residente. 

Quanto á ext=são do p:o:der da censll'l'a dos d~ba~s. está bem. wccen-
tll8Jda ·na dlspooSdção dos iuts. 1124, n. 19, e 2.8<9, do Regimento: ae> Pxesi·denle 
cmnp1'e não permi.ttir a <publicação de ewpreS1Sões e conceitos vedados pelo 
Regtmento" e a "ea;p.ungir dos debates a s•ereim p%.booa,d;os todas as ewpre.1-
sões anti-re,gf:rnentG;es" . 
.. Quaes são as expressões e comceitos "vedados pefo M.qimento" ou "anti-

regimentaes"? São os 'Preytstos peLo ,Regimento Interno nos s·eus arts·. :1:84, 
.8', e 2·83, r 0etTo transcriptos. Tudo quanto ultrapassar as füspos1~~13 'desses 
artigos não é censura regimental, 'é censura não pe,!'mitti:da p·elo Regimento, 
é ·censura anti-regimental, ·abusiva, .~berrativa das no·rmas a q, •1e à materia 
-:s lá su'boirdinada. 

Pôde a Mesa ·da Camara deixar de <publicar, :no· dia seguinte, os discursos 
'Pronunciados . na <Camara? Não. E ·i:s o que dis·põe d Regimente> Tn<termo: 

"Art. 232. O Diario do Oongres·so pubUcarlá calda dia a acta da 
sessãe anterior, com to1ã;os os detalhes dõS respectivos tra1ialho·s." 

E, mais· express•a;mente, no ar.t . 23'3: 
'" § 1 º.. Todos os di0scu:rsos .proferidos durante a s·essão serão pu-

lbJi.cados por extenso na acta :iJnrpreissa." 
Ahi ·estão, pois, as disposições iregimentae.s que regulam a publicação e 

a celtl·Sul'a dos debates ma Oamara dos Deputados. 
Atê ahi, apenivs, vaie a ·facu1dad.e da Mesa. Entretanto, r-e·pHo, temos as-

si:>tido, com pezar, á .suppressão de discursos inteir.01s, o retaJrdamento na sua 
pubHcação; e a'l:ê l·eituras fe,itas por Deputado-s, são eliminadas com expH-
cação. dada po,r .v. Ex., em consideração aós mem·b.Tos da minoria, que muito 
a.gradeço, mas p·eço venia para di.zeir que não m·e parece p.ro-cedente. 

Porque, si um Deputado, na sua argum·entação - e ha succefü.c1n isto · 
.frequeltltemente - s·e ·estriba em autores e documentos, com o.s qua;es i.Jlus-
tra a o'ração, não é possivel que, a cada passo, seja inte:rr·ompido, 1para pédiT 
a aJJp·ro.vação da Camara,' em .peso, mo sentido de poder transcirever nos 
Annaes a opinião dtada. 

Agora, 1Sr. Presidente, a o.bjecção que era o-pposta pela Mesa, de não 
te r força pa:ra obrigar jo,rnalistas a publicar e divulgà.r .discursos dos Depu-
rodos, não pôde ser mantida; ipo1rque,. em virtude da s<mtemça do meritissimo 
jui21 da 2ª Vara IF1ederal, os orgãos de imprensa 1J.Oderão. publicar e,s.s·es dis-
cursos, uma v'ez devidamente authenticado.s. A M·esa entemde que está obri-
gada a authenticar apen·aS os discursos ql}.e vão para o Diarf:o do Oongresso. 

E;m ri,go,r, exa,ctam.ente esse discursios é ·que poderiam pTé'scindir do· visto 
de qualquer dos m ·embros da Mesa, porque os ori.ginaes são officialmente 
transmittidos e officia1mente di'rigidos á Imprensa Nacional . 

. '.Mas, uma v;ez que a U\íesa assim deUhera, .que succede? O jQrnalis.ta de-
®Ja pu'blicar ·esse dis curso; o Deputado· annl}.e á sua publi:cação; vefu, po-
!l'ém, o censo'.!", cum,pirindo ordens emanada,s do :Poder Executivo·, e e:xcige que 
os origina,es estejam visados por um membro da ·Mesa. Dessa di.sparidade 
entre a attitude determinada 1Jelo íPoder Ex·ecutivo e a seguida pelos mustTes 
membro.s da :Mlesa, ires•ulta a .annu1lação completa da sentença que está em 
pleno vigor e que vigorará ·em.quanto, pelos meios reg.ular.es., nãio· 'fõr i::e-
formada. · 

E, Sr. P.resident-e, um facto ainda mais deploravel coilo·ca-.nos, a nós 
membTos da Cama;ra dos Deputad.os, em po0sição verdadeiramente humi.Jhant"; 
a Mesa do 1Sen·ado, em respeito ás ipireroigativas parlam.entares e em obedien· 
e.ia ao artigo 19 da Constituição, vi:sa todos o.s discursos. Os S.enado.res exis· 
tem no ·conheciomento da 'Naçãio, as suas pal_ay,r~s. os seus a:ctos, os seus 
votos, sã'o. levados por meio d<i- im,'P'rensa, de norte a sul do paiz. Entretanto, 
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a eamara dos Deputados, em virtude .dessa nuga (:permitta-s·e-me a e:iGOrês-
são 1que, bem sei, não é de ;ri-gôr parlamentar) ou des~se jo . .go: de em:.:rnrra, 
feito entrê a 'Mesa e os · representantes do !Poder Executivo, a 'Camarn. dos 
Deputados ef!tá virtualmente sup·primLda do con;heéimento do povo, não che · 
gando a noticia de. quanto aiqui se passa á sciencia dos nosso.s mannantes . 

. Esse ·confronto, iSr .' Presidente, entre a divulgação e a obediencia rigo,t'osa 
aos preceitos constitucionaes, divulgação dos discursos, das palavrais, d.a,s 
optniões e .dos votos dos •Senadores· e a supp;ressão c01n:pleta dos ·dos De·pu-
tli.dos deprime-no.s g.randemente, humilha-nos, xeva-i110S. 

·Estou ·certo .Cite que V. Ex., deposi-tario. da confiança da mataria da ca. 
rnara dos Deputaidos e mesmo de alguns mem1bros da minorla, que, em liome-
ll!agem pessGal a V. Ex., não trepidairam ou antes gostosamente vieram dar 
&ius votos para .que V. Ex. tivesse assento na ·c·adeiira que ho.nr·a (muitos 
apoiados), estou certo que V. Ex., .guarda vig;jlante das VTE;r.ogativas des·ta 
Casa do Congresso, :nã.o quere1rã:, não ;permittirâ. mesmo, que essa ,situação de-
primente para· nós conUnue, com a annuencia tacita - e como tal po,deria 
ser interpretaJdu o silencio de V. Ex. - de uma .pe;rso.nagem da alta i:nves• 
tidura, do alto c.onc:eito e apreçó. em .que é tido, mui:to justamente, o nobre 
Presidente da Gamara dos Deputa.dos. (Muito bem; mu~to bem!) 

O Sr: Henrique Dodsworth <(&obre a actia): - Sr. P.residente, secun:-
dando as · considerações que aca:ba ô:e fazêr o meu nobre collega de represen-
ta~ão, ·Sr. Adolpho IBer.gamini, devo chamar a attenção de V. Ex. para outro 
aspecto da questão·. 

Ha discursos proferidos na Cam·ara, discurs:os doutrinarios, que não· po-
dem ter divulgação na tmpvensa rpo.r.que a Mesa entend·e que deve dar ":visto·" 
a1penas para publi,cação Jl..o Dkvr~o Oj1ficial. Desta fó.rma, estão esses· discursos 
devidament·e authenticaJdo.s, de accôrdo com a interpretação da Mesa. 

Acontece, porém, ISr. iPres[d,fülte, que a: censu;ra '.Policiai], que procura 
crear todos os obstaculos p.ossiveis â. publicd.dade dos . discursos dos Depu-
ta,dos que não ·Se filiam a· 'cor.rente que apoia incondicionalmente OS actos 
do Hovernp, exige que esses discursos, jã publicados no Dii;ario do Oon-
gresso, recebam novamente o '"visto·" da Mesa da Oaimara. Esta inte:tWre-
tação é ·rupparentememte apoiada na sentença do iUustre Dr. Octavio Kehly, 
na questão do <J:orreio ita Manhã·, e na qua.l se diz, expressamente, que rpo-
derão ser pU'blicados na imprensa os discursos' devidaimente authenticados 
'Pela Mesa do . Congresso ... 

O ISR. AooLPHo '.BERGAMINI: - V. Ex. me permitte um a;parte? Peç.o li-
cença para ·dize•r que, de acoô.rdo· .com a sentença, poderão ser pubMcados, 
independente ·de ceneura, os debaJtes parlaimentares ou judiciarios, devida~ 
·mente authenticados. O censor é que faz ·questão do "visto"' da Miesa. 

O SR. FRANCISCO PErrxmo: - Sentença do juiz, em que p;roces·so.? 
O SR. AooLtPHo íBElRGAMINI: :- Na maiiuj;enção de rposse do1 Correio da 

Manhã. 
o SR. Fll!ANCISCO PEIXOTO: 
() SR. ADOLPHO BERG'AMINI: 

o acto. juridico. 

.E.ntão, é uhra petita? · 
Nós :rião temos corrupetencia paira examinar 

O Sa. HENRIQUE Do'.DSWORTH: - Aláful, trata-s.e de que11tão jâ. resolvida 
.pelo Supremo TJ'.'ibunal ·e estou certo de qu.e a Mesa da Camara não. irã 
prnstigiar autoridades subalfornas da policia em detrimento dos direitos dos 
(l'eprese:nta.ntes desta Casa. (Muito bem; muito blll'ITh.) 

O sr. Baptjsta Luzardo: (sobre a acta): - Sr. IP<res.idente, em dias da 
semana .passaJda, quÍZ dar .pÚ.b~icida.de ao meu •discurso, de accôrdo ·com o 
teôr da sentença prQ.ferida pe;(p. digno juiz !Dr : Octavio. Kelly. Não o· con~ 
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segui, porém, porque o censor da V!anguaràa exigiu que esse discurso tivesse 
o "visto" ·d:a M€Sa da Gamara. 

O SR. HENRIQUE DoDSWüRTH : _:_ No emtanto, o Gover.no manda aggredir 
pelos jornaes seus af!e:içoados os representamtes da minoil'ia. PaTa isso não 
ba ce;nsura. 

O SR. BAPTIS'.llA LuzA:R:Do : - Pr.ocurei obt•er esse "visto", mas o Sr. l:º 
Secret.ari-o me Tes.pondeu que já o lançiã,ra no_ ori.ginal mrund:ado ao Diario 
OfficiaZ, de mo.do q_ue nâJo· jU~gava cabi<vel faziel-o segunda vez. 

Não me conformando ·com essa .resolução, diTigi"me, 'ao !Sr. Presidente 
<la , Camara, afim de vêr sI havia meio de solucionar a contenda. E S. Ex. 

- me res•pom:leu que estava no m·esmo. ponto de vista do Sr. 1° Secr-etario·, isto -
é. de que todos .os di-scursos insertos no. Diario OffiooZ, só o podendo ser com 
o "visto" da Mesa, estavam ipso-facto- authenticado-s, e não rp0recisavam no-vo 
"visto". Muito bem; ·até ahi, de rpleno accôTdo. oom IS. Ex. E devo declarar 
que_ no meu modo de pensar ·esta é a doutrina verdadeira._ 

Assim, não o entendeu, entretanto, o censo-r do jornal, que decla11ou que, 
segundo -de terminação do Sr. Ministro da Justiça, só podiam sahir na im-
pr:ensa diaria co·m o "visto" da Mesa. 

P -e.rmanecendo . o caso sem soluçâJo, e· :nâJ~- sendo possiv-el continuar· ness'ó 
aindar, eu, a _oonselho do ST. Prestd·ente da Caimara, fui ter com o ST. Mli-
m.i•stro da Justiça, o Hlustre ISr. Affonso· :Penna Junlor, O· qual , me declarou 
hontem .que se collocava dentro· dos termos da sentença proferida pelo in-
tegro juiz Dr'. Octavio Kelly, e •que essa sentença -só dava magém a serem 
pUJblicados os di•scUTsos com "visto", com a authenticação· da Mesa, de tal 
sorte -que to4os. quantos -eX'emplares mão üv:es-sem essa authentiçüda.de, não 
pod,eriam ser im·pressos no:s jor.naies diairios. , . 

Dest'art-e, a s'ituação é a seguinte: o Presidente da Camara dedara q.ue 
todos o.s discursos rpublicados no DiM"io do· Onogre<M•o· estão visaxfo.s, a)ithen'· 
ticados; o 1s.r. :Ministro da Justiça affirma que 'Il.ão é , sufficiente, ll:eclama 
um outro "visto", para publicação :nos jo·rnaies. . , . 

Pergunto agora á CamaTa ·e a V. E-x., Sr. '.Presidente: q_'ue passo · de.- · 
vemos dair .para sahlr do embaraço em que estamos·? 

o •SR. HENRIQUE Do'DSWORTH: ' - -Note-se que a exi1gencia nâJo1 é feita 
apenas para disc.uq30s ·poliücos, ·mas• até pãTa ·discursos. spbr-e assumptos 

· doutrinaTios. 
O ·SR. BAPTISTA LuzAR1Do: - .Devo até u.sar da maxima framqueza, o Sr. 

Ministro da Justiça declai·ou que ;par.ecia haver 'certa·. intoleranci-a da M-esa 
da Camara, porquanto a do lSenaÇlo ni!,o Unha incomveniente algum em pi)~ 
um, dous, tres ou m·eis "vistos" e-m quamtas p;rovas de discursos lhe fossilm 
<!.presentadas. · - · 

o ISR . . HENRIQUE Do<DSWORTH: - Ah! tambem o ·Sr. Ministro da Jus~.ca 
r1odia resolveT a -.questão junto á po.Jicia, em vez de criticar a Mesa da ca-
mara; era só declarar .que fosse dispensada a · oensura ',quanto aos discursos 
de que se trata. 

O 1SH. BAPTISTA .LuzAooo : - O IS·r. CMin1stro da Justiça afflrmou-me que 
a. questão em Obter uma p-rovidencia junto á Mesa, ' p·o·rque todos o·s .dls-
cursQs po.r e!Ja visado.s, S. Ex, asseguar.ava, seTiaµi publil}ados quanta3 ve· 
z.es se quizesse. 

De .qualquer ir,ndo, porém, o- ca«3~ JJão está cresolvl{!.o, e po:r isso ver,.ho 
-ai;N;>ellar para V . Ex., ·Sr. IPreside1ite, act'im de que •attenp·a á situaçã:o em 
que s'é acham os representantes da minoria , -como. •que coa gidos e impedidos 
·de publicar seus discursos ap.ezar da sentença judiciaria já :rproferiil.a. 

O SR. A-noL:i>H1o BailRGAMrnr: _:_ Acho que o -caso nem é de .maioria nem . 
-<'!e minoria: são De.putado.s que estão com suas pr·e1~ógativas cerceadas· !lle-
ga.Imente. 
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ó ISR. BAPT ·:STA LuzARDo: - Pois bem; reivLndka.ndo essas . pre·rogatlvas 
da •Camara, 1S·r. [f'.resi-de1nte, espeil'o .que V. Ex., quando· mais :não seja, ado-
ptando. a n0orma segu1da pelo S·enado, prÓvidencie oo meJhor modo· ,para ql,le a 
materia .tenha solução adeqµada, o que faro augme.ntar ainda o prestigio e 
autor1dade de que V. Ex. merec1damente .goza. (Ml{uito ?etm; miµ;ito bem.) 

O Sr. Presidente: - Devo dar aos ·IÍo.bres Deputados a explicação re-
clamada ·e que, na proip;ria expo•sição que cada .um fEYZ, ;resu1ta cla;ra e evi-
d ... nte, no que ,d;z com o- cumprimiento dos seus deveres .Por .parte da ~fosa 
da Camaira. I" :"' ·1•· í 3]~ 

O Regimento não confere á Mesa a attribuiçãio ipara :re'.g'Ular a divulga-
ção dos trabalhos ,(la Camara em ciuaJquer o:rgão · d·e publicidade que. 111ão. ·o 
jornal official .da Casa. 

A Mesa , appUcandn a di-spo.sição da rei interna, ' que mwnda expungtr os 
discursos de expressões anti-tregimentaes e remetter ao Di<Lrio ·d-O Oongres'so 
os o.rigi.riaes, com ·o competente "visto", e, portanto, devidamente authentt-
cados, para 1que se faç·a a :publicaçãio officlal, tem cum.prido irlgorosamiente o 
seu dever. 

Mais de uma vezi tenho .tido· occasião de explicar aos Sr:s. Deputados 
que, como di·sse em ·começo, a Mesa não. pôde ;regular a div~gação· dos de-
:bates da Cama;ra, mas tãn sõm~nte sua publicação :no Diario ilo Oongre~so. 
A divulgação em outrais folhas, segundo decisão judiCiaria, é um direito dos 
Srs. Membrns do 1C'ong,resso. Desde que pó.de ser publicado qualquer tra-
balho nesse Diario, ips0 fac.to está auto·rizada a sua publicidade em qualque;r 
outro orgifo. Não cabe, por.ém, 1á Mesa .pro.pugnar essa publicidade. 

Esta constitue um direito dos .Srs. Deputados e, si esse dkeito fües ê 
tolhido. :por qualquer fõ;rma Óu :por alguma auto:ridade, pa!'ece que caberia 
a :SS. E:x;as. ;recorrer ao iP.oder Judiclario. . 

'As·sim me pronunciando, está claro que não me arr.ogo a faculdade !te 
aconselhar aO's ;Srs. Deputados s.obre a melho.r maneira de fazerem valer · 
seus direitos, mas apenas õe.sejo áccentuar que â IMie.sa ·é que não compete 
provi·denciar sobre a divulgação d·esse1s traoalhos. ' 

Com effelto, uma vez que ella a uto;riza a publicação no· O!lgãio da Casa., 
() discurso estâ. authenticado, pela simples ci'.l'.'oÚmstancia de sah1i!' impressti 
nesse orgão. '(Apoiados; mu~to õem.) Não é posstvel authenticar de novo 
um trabalho. -da Oamara dos .'.Deputa d.os, apprnndo· ·:um "visto" na publica1:ão 
já r:eaJizada officia1mente. (Apoiados.) 

A •exi'gencia i&a '.Policia, não sei •seo·proceden:te ou não, é, por outro lado, 
attrfüuiçã o sua. A Caanara e a lMlesa i!lão dtspõem de meios ;para det~rrninair 
que os censo:res po!ic1aes desempeniheín suas· funcções desta ou daquella 
fórma e, si ba e:ico~bitancia <P'o:r varte des.sas autoridades, aos nobres Depu-
tados ·cabe, como diss·e, reco.rre·r ao Podei!' Judtc1ario, paira to:rnarem effecti:va 
a garamtia de seus dirnitos no :que entende com a -divulgação de seus· dis-
cursos. {Muito bem; m'Uit() bem.) 

.SEJSISÃO IDE ·1 DE JUNiHO 

O Sr. Presidente : - Quando, em no:ssa ultima sessão, se for,mu1aI'am 
reolam.ações a proposito do "visto" da Mesa em di:scursos já off.icialmente 
publicados _ ·~~ org.ão dos no~sos tra:b.alhos, exi.gido ·peJos •cens.ores policiaes 
pa:1'a que sejam divulgaidos· J1Ja imp·rensa não official, o nobTe Deputado Sr:. 
Baptista Luzardo .trouxe ao conhecimento da Camara inf.ornnações refeFentes 
ao que sé passara na con'ferenciia ihavida entr:e S. Ex. e o illustr·e ISr. Minis-
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tro· da Justiça, nosso ihonr:ado e eminente ex-collega, Dr. Affonso Penna· 
Junior. 

· Essas informações ·eram de tal f.ol'.ma deUcailais pana as relações de cor-
teZia e de n1utuo i'espeito 1que devem re1nar sempre entre os orgãos do 
podeT publico naoional, que me julguei obrigado a :riãó fazer deUas menção 
ua resposta, .então dada, pois, estava . ce•rto de que, ;t'orçosãmente, :haveria 
algum larrnentavel engano, equivp;Clo ou ·mal ·erntendi<Lo, entre os oonceitos 
attri-buidos .ao correctissime homem publico titular da ;pasta da Justiça e os 
que elle, na re!alid.ade,- •houvesse emititido nJa con:f.erencia com o nobre Depu-
tado .Sr. Bap.tista '.Luzardo. · · 

Eff.ectivamente aissim foi, e é i!sso que tenho a satisfa.Ção de trazer,. nooLe 
momento, ao oon!hecimento da Gamara. 

AJ-ém da V'isita ·pessoal, oOim que fui hontem ditStlngul.do pelo Sr. Minis-
tro da Justiça, recebi de ;S. 1Ex . a carta que prusso a ler, na qual se desfazem 
todas e 1quaesquer duvidas no t01cante ao juizo que forma da conducta da 
Me:s:a directora dos trabalho1s desta Crusa do Congresso, nó incidente occo.r:rido 
oom os censores da impr·ensa diaria a .pro-posito da pub1i·Ctação de discursos_, 

Eis a carta: 
·111.ustre co11ega e presado · ami•g,o Sr. Dr. Arnolfo Azevedo --• 

1Sau<lações cordeaes - "A Noite de hoje, em noticia da sessão da Ca-· 
mara, 1q_ue .acabo de ler, info!t'ma 1ci.ue o· :Sr, Deputado Baptista Lu-
zardo, r ·ef.erindo-·se á conferencia que tivemos, r€<lativa á censura da 
-impre11sa, teria afilirmado ter éu dito a S. Ex. "que parecia até 
existir certa intolerancia da Mesa da Camara 111ão querendo visar 
novamente os -discursos pliblicados· no Diario dõ Congresso." 

86 po·sso .attrfüuir uma tal aisserção á infelicidade d·e nqtfciaafo 
uu tm,bação t-ri-bunicia, pois eUa vira pelo ·avesso minha cojlverst> 
com .o nobre ;Deputaido. 

E' claro ·CJ.Ue, ain<l.a que d!scorda!lse da deli'beração à.a· Mesà dà 
iCarriava, eu não esquece'!'ia, em cas•o alg'u.m, a minha e a situação 
'{lolitica do meu i·nter1ocutor e não ter-ia :p•ronuncian1ento -tão 'fóra das 
ooas nor·mas e nassiv·eil de censura. 

Mas a verdade é que• eu affirmei a · S. Ex. qu,e a deJi.be·ração do 
!Presidente da Gamara eira perfeitamente regular e, a meu ver, fü-
atacavel, .parecendo-me .mira ~extravagancia (sk) , um "visto-" da l.Miesa 
no Diario do . dongresso. · ' 

Accrescentei que, por outro lado, a ·censura vo!lc!aJ estava ad· 
strict?-, por um man<J.ado, a consentir .na publicação da materia par-
lam•entar "que trouxesse o visto das Mesas" e não .poderia .d~ ao 
rnitndado a inteTp~·.etação ampHativa pleiteada por S. Ex. 

Lembro-me ibem. :que, ao enceqaJ.. a entrevista €· como synt.heae 
do meu !Pensamento, accentuei que, "na 'P-Osição do Presidente ·da 
camara, eu não daria a-o caso outra solução; assim como, n •a posição 
e com as resp.onsa'bdlidrudes do censor, vi~tos os dizer•es do ' mandaido 
que Jihe pautava a censura, o no•bre IDeputado, meu i111t~.Jociut-or, não 
agi:ria por outra :fórma. 

Estou .c.er1to - repito - · de que o \Sr. · ·De'Putado Baptista :i;,u-
2l!Lrdo não terá dito a ~nverdade que •O n.otidaJrio lanc;;ou á sua conta. 

lMms estou mais certo · a inda de 1que meu eminente am·tgo e os 
nie-mbros da Mesa, cuja estima so:brerriodo me iho~ra, não teriam dado 
credito a ·uma .V1ell'são que mie ·attvilbue tão -leviana e grosseira incor-
rr.ix:çào ,politica . 
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Hogo a V. Ex. o favor de usar desta ·carta como ·l•he '.Pareça bem 
(! mana.ar franC'altnente no ad!mirador e amdgo .grato. - Atlonso 
Pen na Junior." 

O Sr. Baptista Luzardo (sabre a ac:ta): - Sr. 'Prestdemte, na sessão de 
saJbbad.o, quam'1o tratei, desta tribuna, da não publicação d.os discursos, pela 
falta do "vis to" da Mesa, historiei as "démarches" '.POr mim fe1tas junto ao 
1Sr. 0. 0 Seoretario desta Casa, junto ao S-r. Presidente da Camara, e, finaJmien- . 
tt, junto ao .SL Ministro da Justiça, a quem procure! para que S. Ex. solu-
cionasse o caso então em debate . 

. so pela carta do nobre iM.inlstro da Justlça, que V. Ex. acaJba de ier. 
fiquei sciente de que "A Noite" fez referenoh a um topico do meu discurso, 
toplco que, segund.o me parece, é 'º segui'Ilte, já publicado no Diario do Oon-
vrsso: (lê) 

.. Devo até usar da maxima franqueza: o Sr. Ministr.o· ~a Jlll:>-
i:lça declarou que 'Parecia haver certa intole:rancia da mesa da Ca-
mara, po'l:1quanto a do Senado não tinha inconv-en!ente algum em pôr 
um, dous, tres ou rnaii-s "vistos" em quantas pr.ovas de discursos lhe 
rossem apresentadas." 

E'oi Bste o t.opico do meu dlscurso, a que fez refererrcia, creio. "A Noite" 
de sab.ba;do u1tLmo. 

181•. Pres!dente, .por muito que vreze e tenha na mais alta cons!deraç;ã.o a 
individualidade que h.ode ocoupa a . paista da Justiça, o Exmo. Sr. Dr. Affonso 
Penna Juntar, <levo declarar, oorrn a ma.Is absoluta fralllqueza, com a lealdaoo 
com -que costumo falar desta trfüuna, que não retiro uma ilfnha do trecno 
·que acabo de ler. 'E'lle é a eX'IJressão exaicta da verdade. 

Quamdo eu conversava oom o mustre IDr. At~oI1So IPemna Juntar soorro '.J 

que se estava prussando com relação aos no.sso:s •diiscrurnos, em confronto co1n 
a attitude da mesa do Senado, S. Ex. respondeu-me estar p·rompto· a de!xaa· 
publicar todas H.s orações aiqu.i proferida,s •quantas vezes o quizes.semos, nm-
dlante o "visto" da mesa. 'Retruquei .nes6e 1111.ome·nto, servindo-me das pala-
vms do lhonrad.o pr.estid~te de sta casa, que todo discurs:o puhliCB,do !IlO Diario 
Official era, por força, visado prêviame>nte, }sto é, urna vez estam'Pa<'lo lto 
orgão da casa, estava, ipso facto aubhentJ.cado pela mesà da Camara, doutri-
na com a qual, accresc•entei eu, estava de· pleníssimo accõrdo. E.ntendia e 
entenéto, de facto, 1que o discuriso publicado ·no Diario dispensava aquelle 
"visto", constituindo um documento ofif'foial para. todos os effeitos. 

ISi em qualique·r discurso ·al'go thouvesse de 1nconven1·ente que 1nfring1siso 
dlspositl:v.os Teg!mentaes, â mesa com.petla expunglr a.s expressões que náo 
~ondissessein com a nossa lei interna. 

Feit.o ts.so, e puibU.cados integralmelllte no D~ario, creio e·u, nemhuana a;u-
rtorklade mais havia que pudesse impedir a reproducção desses· discursos nos 
orgãos da imprensa diaria. 

Olbtemperou-me ~ bem me lambro - o Sr. ministro, que não era preül-
samente esta a doutrina a seguir, porquanto, nos termos da s.entença do 

·juiz 1Dr. Octavio Kelly, só .seria consentida a 'PUJbJ.icaçã,o., nos demais jor-
naes, dos discursos que tivessem o "visto" da mesa. Perguntei, nesse m-o-
mento, que fazer, uma vez· .que a Mesa illão· queria visar os füscu:rs.o.s publi-
cados no Dwrio Offio!al. S. Ex. d1sse então que iss>0 pamc.eria UIIIla intoleran-
cla da m 'e-sa da Ca.rnara, porquanto a do •Senado, usando .do·s mesmos . 'Pro-
cessos para a publicação do,s d.iscurrsos proferiGos pelos .senadoroo, não ;S6 
es,quivava a visal-\lS uma, duas o-u tres vezes. 
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O SR. ANTONIO CARLOS: - E' esse pon<to._ Precisamente que o mlnisfu;o 
e.sM. .contestando. 

o .SR. NICANOR iNASCIMElNTO: - 'P:arece ter havlde· um equivoco nlL !ntet-
pretação das palavras. 

O .SR. J3APrISTA LuZA!IDO: ~ Aff.irmo â. Camara, coroo disse no começo, 
que absolutamente não :retiro uma . virgu1a {j.eisse top!élo, expressão exacta do 
que se passou na pailestra que tive com o Sr. ministro da Ju;;tiça. 

Dev.o declarar, de passagem, rque .quando, sabbado~ J!iz re'l'.erencia a es\!Jfe 
ponto, não me p assou pelo espirita que aJguem, conhece.doi- do meu . fei<t·lo 
moral, da mln'ha educação, pudesse enxergar ahi um propo,sito'. de- intriga 
entre o illustre prestdente desta casa e o 1Sr. ministro da;. JuS't·Lça. Estou 
convicto de que meus lllustres .collega,s .não me julgarão· capa:ll de uma mes-
qui.nhairia dessa ordem. 

o 'SR. WENCESLAU :IDSCOBAR: - Nem V. Ex. teve a intenção d~ offender 
o presid•ente da Camara. , 

O .SR. BAPrISTA LUZA.ROO: - . Nem o ·Sr. ministro da Justiça, a quem, no 
dia em que foi annunciada a sua esool.ha para aiquelJa p asta, rendi as home-
nagens de meu .apreço, fazendo as ref.erenc!as mMs elo.gi-osas ao seu "ca'l'a-
<J.ter - ;r:rada tendo havido, até ho·je, que poo•sa determinar a modificação do 
meu juizo a r espeito de sua !ndivi\'l.ua!M:ade. 

ISr. Presidente, o que ·aqui está., neste trooho do me:u discurso, ·1\ a ex-
pressão exact'a da verda.de. Si aJludi á palestra que tive com o Sr. mini8tro, 
foi, p:rinc)pàlmente, para pôr em relevo a situação :ém .que nns encontramos 
nõs e-'> opposicfonistas de•sta ·casa., em a,bsoluto imped,idos de dar pubH,cidad'e 
ao~ nussos disc1:msos, ·emquantG>, diar.iamente, a rrnaiori:a purblica na imprensa, 
quantas vezes entenda., os seus di8cur.so.s de ~taique á opposjção.. ·· 

A nossa situaç·ão é, pois, de evidente inferioridade nesse ponto d'e vista. 
Era o que tinrha a dizer. (Muitq 'bem.) 

iSIDSSAO DE 3 \DE JpNHO _ , 

O Sr. Augusto de Lima: ----1 :S;r:. P.l"'esidente, rhia. muitos' ,dias inscripto para 
tomar parle no debate que aqui sê tem travado em to·=o· da situação palitica 

· actual, sinto, [1(l !ITIIOmento, qiue 1a1 10PPOII'1turllidaide· O!e se C:Onürnua.r esSl?.o debate 
está. passada; porque -os di'versos llissumptOs s:o.bre que elle versou se acham 
completamente •esgo<tados . .Aiccusação e airguição já esg>0tararrn, de um e de 
outro lado., tudo quanJ!lo se pofüa dizer sobre. o caso, ai não ser ipOT .um vir-
1tuaiismo arclhienlogfoo, pá.ra .coll'sulta as wcMvOiS, que guairdaim ais dout<rl-
nais em r.ela.ção ao estado de sitio, .á compe<tencia dei· P9der Executivo ou do 
Legislativo para decretal-o, a orpportüniP,ade da !I'éforma constitucional, ma-
teria que, por assim dizer, estâ. a.penas na sua •p']').ase preliminar, porque 
ainda não ~hegou o momento preci.so para se debaterem ds: pont-os que a 
'110S•Sa Gon,stituição offerec1e paTa uma reforma. Sirito-me, 'l)Oil'tanto, em ~aceJ 
de um a,ssumpto 'que ~·eputo ven'cido. ' '.Dizer mais alguma cousa s.q:bre a .. n~
cessidade de -se restabe•lecer a ordem politica no momen<to presente; di,zet' 
que o !Sr. !Presidente da iRepubJi.ca deve continuar -a delf·ender a auto·r·idad~ 
que l!he fot confe·rida pela Nação e lqU;e em •S . Ex. se presumé o dever, oomo 
d e todo brasiieiro; ·de lançar o esquecimento sobre- o passaJdo, desde que esse 
esquecimento não seja unilateral, ·que elle pru:<ta t·amibem·· daiquelJ<?s. que de-
terminÇ!.I'am a pratica des<i'es aJcrtos· de a uto•ridade; acerescentar riam alguma· 
couS<a seria cançar inutiimente a aittenção da C'\maira. 
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[Referir-me-hei!. sÍllllplesmente ao ponto <frlzado. por um dos illustre~ Depu-
tados da minoria, de .que 'º revisionismo do ·sr. !Presidente da Republica 
l3Ó lhe .havia a·ccorirido àieipois da missão .. 1ng.leza,, -que aqui veió estudar, as 
condÍt;;ões financeiras · do BraisH. Não é verdade. ·E ·i·s·so facilmente se prova 
com a sidlêas eXJaTaidais pel1!l iU us:tre es1Íaidâéllta n.a sua !P·lataforina, lida IPerarut•.> 
·os .politicos que indicaram o seu ;p.ome para candidato â presicle·ncia da [Re -
publica. 

Os pontos indicados por s_· E:ic. importavam naturalmente em rn.fo·mna 
de alguns preceitos da Constituição, vis-to como certas idêas do t;eu pro-
gramma oüllidiam com o direito constitÚido· do nosso- pacto fundamental., 
'.Elssas idéas fOiram depois, na sua .primeira mensagem, de nov:o a;ventad~· -
r"lforma de orderrn poUttoo, de. 01:-·dem finan cei-ra, de o;rdem ad,mlhi·strativa, 
que encontravam e·mbaraços no 't.exto da Const~tuição. Chegandlo a missão 
.ingihiza., esta maniLest·aru:lo-<se com a f·ranqueza que. lhe tin'ha sido solicitada 
·:\)ela adilninistração pub'ri~ · coincidenteme:nte indicou diversos pontos, que, 
segundo o seu 'inodo de vêr, deviam merecer reforma, reforma. esta só com-
pativel com a it'·evisão da Constituição. A missão n31'1a disse de nov:o que 
pudesse influir .no espirito de 1S. Ex., para ·que, de uma .questão que elle 
considerava aberta no momento politico, em .que conservadores e revisionill-
tas se ·reuniram em tor,no da suá ,oa;ndidatur'li,, contra a qual se levantavarri 
facçõ·es 'e .grupos revolucionar!.os, 1S. Eix. ,. mais tarde, preclsasise os pontos 
que necessitavan1_ ser reformadog afi-m de SEir executado o -seu ,prograrnm,,;. 

Para que a Cai:nara veja 'que não estou affirmando arbitrariamente uma 
proposição, Jerei o ·tr·eoho da commi618ão. jngleza, que diz; (lê) 

"-~ão ê só neste ponto que V. Ex. seirri ·duvida ae•har.a que·, a 
Constituição do Brasil, ta[ como existe, nóde servir de o·bsta'Culo, a 

· reformas por V. 'Ex.' tidias come neoessarias." 
Vê, V. Ex.,. Sr. Presidente, ,q u~ esse relat:orio apen.as tirou. umà illação 

das prenüssae estabelecidas pelo Sr. Presidente da RepubHca, qu~ não occu1-
tou seu pensamentq revisionista a reSpeito P,essa reforma, por elle suggerida 
ao 1Congr€SISO, a cuja comp€>j:e:n'Cia cabe_ em reg·ra a Iniciativa da reforma da 
Constituição. iDe modo que o 1que IS. Ex. affir:mou '11a sua ultima. mensagem 
foi apenas uma repetição mais acoentuada do. que já havia dito ' na anterior 
e no documemto politieo com .que se apresenteu candidruto á suprema magis.- . 
tratura da nação. · · 

:Por 1gual motivo .não me reter.ire!, s.f'não lncldenteme11te, ao .manifesto 
do illuSltre .concidadão' e antigo cwtdi1scipu10: eim S. IPaurro, :Sr. Assis BrasÍ!, 
pujaa idêas revisionistas ·podem, eim muitos ponto<i, ser tomada.;; ·em c'onslde" 
ração, quando \50 ms·cuür a .questã.o da i;eforma ooristitüc!onal. 

1Sómente surge O desaccõrd-0 ,quanto ao .processo para a V"ictoda deSS'l:S 
ll.Spirações . 

.Si o Sr. Assis Brasil, cohere:ilte com o sou prussado de propagandista <1a 
RepubUca, tendo sido mesmo devi.do á 1sua penna o primeiro livro de doutí-I-
na republicana que se e.stamµou nó BraiSil; ·s .i S. Ex., fiel a essa tradição 
historia, 'houvesse apparecido com essa:s !dê.as na tela da discussão legal, 
oorreria:mos todos ao seu :encontro e c01iaJborar1amos· na- realização da obra 
commum, apurados os ·pontos em .contrario. 

Infelizmente, porêm, 1S. Ex. prega u·m •J>roceSS'O de todo o ponto em a.n-
ta.gonfamo com as necessidades do paiz, oom a vida da Nação, pois é ·contra. 
a ordem oonstituaional, contra o :pcrincip!o da autoirid'a.db, contrdbui'ndo S,.;Ex., 
deste modo p.ela sua grande influencia, paira que mais exaltados se tornem 
<Js anÍllll,os deante dos .grave.s problemais que · oooupam a vi.gilia dos homens 
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' q11e extremecem pello futuro, pela t:ra:Ílqu1!lidade; pela grandeza da noese: 

paJtr1a. 
JS. Ex., que repres1ehta na sua. noi;>ve profi.ssão rural, a cl~e c~t

va.dora, ip9de .ao :representante 'do poder pu:bLioo. que abdiq11e, que renuncie 
si bem ique, no :seu inani'iesto, nã0 Indique como '<leva ser eabstltuido o estado 
de ·cou83.(s >l!ue quer aibolir, E t.irmiria, aquella peça de inodo contra o -q\J>ll.l 
:raão pos:So calar a minha estral!heza. 

D1sse o illustre l:il:'asi!eiro: 
' 'O prototypo dos autocrata:s1 modernos, Napoleão, abdicou duas vezee.~ 
Sttbe V, Ex·., Sr. ;E>residente, saibe a Cam-ara, ;pela lição da .historia, qu• 

· ~sa rubdicação dupla· de Napoleão não foi mal,s do que uma depesição im-
posta :pela QpftniãQ dos povos submetJtidos â sua ty.rann!a. 

Continúa o manifesto: 
, "J\l para não invocar a nossa propria historta nacion~I mais que taÇto!! 

contem:poraneos, renU!Ilciou o rei D. Joãó VJ:."' 
Sabe a Camara 1que D. Juão VI sahiu de Portugal, por assim dizer, tan-

~do pela \bota de Junot, reprooentante do dominlo triumphaJ de Napoleão" 
Quando se retirou do ''.BrasiJ, não o :fez em virtude de wma. abdicação, de unia: 
renuncia. · · 

Partiu, deixando no seu filiho toda a mage&tade elo poder que trouxent. 
de Portugal e, r ·egressando á '.Patrla, levou ·comsigo a corôa, que de lál. ·havia 
trazido . · 

'N'ão renunciou (Pedro I; ·cedeu â manifestação :militar e seria ppsioneiro · 
si não tive:ise .embarcq.d-o no 7 de .AibriL 

Não renunciou ID . Pedro II, -que foi deposto pelas forças artriadai~ . 
"!Renunciou Deodoro," 
ISa:be bem 'a Camara, pol~ os fac'tbs são recentes, como r;inunciou Deo-

doro. o seu· estado de saude, in:felizm~te, não '!)erm!ttia que .süa bravura ex-
plodisse; foi po'r isso que, declarando não à.esejair effüsão de ·sangue, pela 
primeira vez em süa :vida mdJi.tiar, .s:en<tl'il-se entibia.do e 'renunciou, rima vez 
que ·seu ibraço não pod€.II'ia mal~ sustentai- a N'lpaA1a. ' 

ó 1SR: FoNsECA HEJR'M.i;ís: ~- Perdõe-me V. '.Ex .,; entibiado, não; não se 
senfJia enfraquecide, .po·NJ.Ue' tinha ·por si o Exercito, si ô -qu:!Zésse, e o iilrrli-
rimte Saldànha da Gama· ~he gafantia girande parte da esquadra. !Não re-
simlu porque, _além de do.ente que estava , , não desejava o derramamento 
de s angue de 1seus compatriotas para conservar-se· no poder. Nunca ten 
vax:illiações de ani·mo·. · · 

O Sn . .AUGUSTO oo LIM:A: - Acceito com muito prárer o aparte do nobre 
Deputado e ·amigo. Modifico a minha phrase, vhsto ·<:orno mea 'pensanientt) 
não foâ dêsc001heioer a bravura de · Deodoro.,. 

O iSR . . FONSECA HERMEJS: - Agradeço a V. iEx, 
O SR, AUGUSTO !DEJ LIMA: ~ , .. mas accentuar !IUe. as suas forças phy~-

cas não lhe consentiam s upIJO·rtar o P-eso dó poder. · 
-. P SR, 'F'oNSEJCA HERMES: - Não foi essa a causa, pO!rque fllllà U:n.?ra. queDt 

, fizesse as -suas vezes. Ar.firmo a V . Ex. •que tr€1S coron<e1s, co:r:tltnandaritee a2. 
guarriiçík> desta Capita:!, Srs. Bento Gonçalves, Carl•o18 Ferra z e ~aglbe, 
quasl chorando, pediam-Ilhe que reSlistlsse, -pois que d1spunillam de for~ ~ 
s uas ordems, e -o iMarechal iDeodoro recusou . 

O .SR. AuousTO,,- DEl 'Ln.u: - A.Inda, assim, 1Sr. Presidente,- afigurou-se r.:ó• 
a nimo deilse .grande .pã'tlriota que hayerl1a t>tfusão ele sàngue. 

O SR. FoNsEJCÁ. JliEm:MEJS: -. Foi essa ·a caus,a. 
O . SR. !Auausro :OE Ll:MA: - Baistou esse pensamento J)ara tlet~inar ,11 
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reoolução de abamdonar , o ·poder, suppondo que com isso •p.acifü.cava os es-
píritos .. 

O SR. F"oNSECA HiERMlllS: - ·AJ><)ia.do. 
O 1SR. Auciusro DEI LIMA: ~ '"Renunciou Càstlilhos", di:a o manifesto. 
Sabem perfeitamente os iÜustres represe ntantes da bancada rio-gra.n~ 

dense, não ignora o propir'io Dr. .Assts IBraJSil, que Castilhos não renunciou 
senão porque as ciroumstã.Iiciias· ·Políticas o impunlbam. 

O 8'R. •LIN·DCÍi:.PHo CO<LLeR: -..,. 'Dig'O mesmo a V. Ex., que Casit!lhos não 
· !ftlnunciou. E' hl.tõtorla a , sua phrwe~ "IDeix-0 o gQVerno â .ai:tarol}ia; 111ão 

irenuncdo" Etl-twv" f6:ta li10 ~;verng 1Lur8-llte à!gum tempo, mas jáima!s !l."6-
111unoibu. 

b SR; Al.lél'l.Tli'OO Oll LIMA: - Caett!lhoa a:r,aistou-se <llo ~overno, a.tê que &l!l 
a.utoridwes ·o Npuzess·.em~ comt1 o fizeram . .A.meric.o ~rasiliense, ·Por igual 
motivo, aibandonou o poder. 

:Alvim renunciou em Minas, poderia ·><.u a.ccrescéntar. 
Mas, AU-W.m r€!Ilunciou em :M1foas por motivo i.gua.I ao que determinou a . 

renuncia d.e Deodoro. 
O Estaido aJohava-se or.ganizado, ma':!, occorria.m tentati'Và.e de pertuvba-

~ão 'da ordBm publica; na Campanha chegaram a al'ear um governo revolU'-
donàrio; depois, em Viçosa:, tambeín se operou movimentõ contra a eua. au-
toridade; havia ii:tl@cios de que elememrto.s ipert.urbadoires se levantariam tCQn .. 
tra 1 o seu governo e corit.ra os poderes am OOMtituidos. Foi vor lN1o qu41 
.Ãl~im r1:~nciou) _ . 

Mas, .Sr. · Presidente, paQ·ece que essas vart3'5 condescendencias - per-
muto-me dizer ·assiim - ·como que attendiam ao reclamo da opinião, repre-
1:1entada por aquel1es que figuravam ser forças ·victorio·sas; ao paisso que, 
telwmente, .nada occone de tal .peso, na pl'esente condunétura. 

· O que se nos afigura ê que si a sitüáÇãa actua1 o!f.elrece incerteZa.s, que 
riinguem desconheÓe; si t~dos pereeibem que o espfaito de indisciplina e de· 
subv·ersiio- sU:tura o run'biente .nacional; .si, ~qu1, sofil'nmo.it ·3'!! cortsequenciaJI 
doa factores sociaes, que actuam forteme:nte soibre a fa.ce do pla!Wtà, resul-
tante da emu1são q·ue suocedeu ao ~'Sllad-0 d'e guerra; ê necessario que eetee 
precedentes de renunCia sejam substituídos ipor actos de autondade, de resis-. 
tencla; p0rque estes Eão indl,s·pemsave!s â ordem; em um iPalz como o Braall, 
cuja extensão offerece peri.gos a que não "se ~xpões as nações de população 
densa,. reunida em torno dos gramdes c€Jritros. N""ao podemos itre!!Cind!r •fo 
l)rincipj.o fia autoridade e da oirdem, . so.~ ,pena de vermos ·Tompida esta ·he-
rança da unidade, da integridade que nos veiu de nbssos anteipassado•s. 

E' preciso que o homem ique .tem a responJSaibÜ1diade d.e ord~m :publica, 
111i {\ dotado, como no caso •presente, d·e faculdades superiores, ,que . lhe permit-
trum imainter a diignidade do poder; ê predso que esse ih.ornem não rec11e; que 
~bafll toda e qualquer manifestação de ~esôTdem; sustente, emiquanto não 
tõr ornfdrma<W..,; Bmquanfo não tiver outryi, ·saincção. da: opinião nacionaJl, essa. 
Constituição, em todos os seus ipontO!>, 

•Sr. Presidente, . eram est<t~ as ligeiras· observações ique Il).e tro<Uxeram ã. 
tri-buna . ,:Ma.ts lomge !r:ia si eu trataisse de e,studar a legitimidade do estaido de 
sitio, que o Congresso .Nac.ion.al .mantém po.r ·sentir neciessario â manutenção 
da Ç'I'dem. Sua duração é ma.is regula.ô.a .por aqüêlles q-ue verturbam a . ordem . 
publfoa do 1qiue por aquelles que <J dearetam. No dia em que se sentilI' a 
a tmosp.hüra mais oalma., em .que os elementos ddSs·~dentes iquizerem et;quecer 
revind!cações Jlela :rorÇa e estiverem dispostos a collrub0rar oonmosoo na oibrii. 
do enigrarideiCimento nrucio;naJ, c€~râ Q ~stad-0 de · s11ti6; a . amnisitia d~; 
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como um manto de paz, ~bre a ·nação, que poder re®kar a pwm,õies desato.-
gadas. (Muito bmri, mullo beni. O qrador é OU'7Jtprime1'tado.) 

HESS'.Ã.O DID 4 DE JUNHO 
'~{~Jt\~{;''"7'' 7M'~ °"º• 

O Sr. Baptista Luzardo (para ·uma expUcaçC;-0 pessoal): - •sr. iP;residen-
te, antes de çontinuar os commentarios ~que estava Jlazendo acerca de' não 
publicação dos discursos dos Deputados pelos diarios da cap'ital, devo dizer. 
que, das ·consldei;-ações do meu lllustre amigo e nosso cd;isUncto collega de 
il'epr;esentação, nesta Casa, •Sr. Leopoldino de , Oli'Veira, cuja. palavra fluente 
acaba de ser ouvida com tanta attenção nesta Casa, não quero dei.xar sem 
menção as referencias feitas no in1cio de seu discurso ao meu l)Ome, ao con-
vite que lhe dirigi para a r.eunião <la chamada ,esquerda :pa.rlamentar, ein Q.1Ue 
se dev:ia tratar da nóssa attitude em faioe do ex.tro.or.dina'.rio prob}ema. da re-
visão constituci<;mal. Curn1Jre-me confirmar as affirmações de S. Ex. ~eiw 
nesta ·Cama.ra. . · -

O '8-R. LEoPoLDINo DE OLrVlilmA:· - · Muito o.bri.gádo a V. Ex. 
-o SR. BAPTISTA LuzARDo: - IS .. ·Ex. ttaduzru ,fielmente, como sem'Pr·e o 

f'az, da tri.buna, ·os seus pensamentos e as suas attitudes. Fo-i:. com este cri-
ile.rio que S. Ex. se conduziu náJquillo que se refere a meu nome. · 
, Dito isto, continuo nas pon<1erações que ach~i de· meu dév·er lazer, da 
triibuna, .em: relação â. attitude assumida pela presidencia, isto é, pela Com-
missão 'de . Policia da Camara a respei!);o ·dos discursos aqui ·proferidos. 

iFui obrigado, Sr . . Preskjente, a eançar a atetnção ·da Camara com a lei-
tura de .longos dispositivos do Regim~ntci, para qµe os meus nobres col!egaa 
ficassem perlfeitamente ao par do que sobre esse ~ssumpto elle dispõe.· · 

Deliberei volt·ar novamente â. tr~buna para · tratar da publicação dos : de-
bates parlamentares na jmp.rénsa diar'ia do JPo de Janeiro, em faee ·da ·rea-
posta dada por V : ·Ex., Sr. Presidente; •na sessão de ante-hontem, à. indica· 
ção !eita pelo nobre. representante da Bahia, Sr. Sá Filho, quando dizia 8. 
E!x. ' haver ·causado surpreza, e ertran·h_eza mesmo a alguns Srs. Deputadoi 
o facto de ter a Mesa .avoca:do· a •si. aquella proposição. 

Realmente, estou no numero daquelles que ficaram rudm.i.rados com a at· 
titude da Mesa, porque comprehendi, e comprehendo, que a indicação apre-
sentada pelo il!ustre representante da Bahia não significa outra. cousa ·si· 
não que, no modo de vêr do meu co!lega; como no -dos membros da ma!op!a 
o Presidente da Camara déra uma interpertação em desaccõrdo com os ter-
mos do Regimento, porqúe a questão d'e ordem levantada por aqueUe Depu-
tado e•ncerra assumpto de sumina, importancia, .como ·acaba.mos 9-e vêr. 

o ,SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Aliâ.s, a questão suscitada. por s. Ex. não 'é 
·mi;i.is de ordem e sim constitucional. 

O SR'. '.BAPTISTA LuzARDo: - Dizia eu; ·sr. Presidente, que a proposição',(1.1) 
Deputado :Sá Filho não 13ncerra si.J:n!plesmente uma questão de 0 1rdem; en-
volvendo materia da max!nia importa:nc!a, da maior .gravidade, como· ficou 
demonstrado pela leitura do 'disp·ositivo do a:ct. 19 dá ConsUtuição Brasileã-ra e pelos commentaiios feitos de µma ·maneirá ~agistral, não sõ sob o pon• 
to de vista' doutr1nario da 1nte:ripre:tação de nossa mwgna Carta, como alndai 
pela jurisprudencia p·acifi.ca firmada pelo mais alto Tiribunal 4a .Republtca., 
que, Gbrigado a se manifestar sohre o caso, fel-o do modo ·mais insoph1s· 
mavel, mais claro, ,mais concludente e 'terminante, no sentido de ,que •OS diB· 
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cm'sos dos s .rs. Se.riadores e Deputados não ·podem, ·de fôrma ·alguma, pelo 
esplrito da nossa CÍ>nst'i'tuição, mesmo 'dentro do regtmen ·do Bitio, ser eo-· 
negadós â, publicação da. imprensa diaria. , 

A ,proposta ·trazida para â Càmara, rpor· intermedio do nossf> illustrado col-
lega, repre:;ienta:nte da Bahia, Sr. ·Sâ. ·Filho, como já ll>CKlentuei, levanta. uma. 
questão não sõ de ordem, mas .. . 

o SR . . ADoLPÍIO BERGAMINI: - Visce.ralmente consUtuc.lonn!. 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - . . :visce:ralmente consÜtuciona11 
Em qualquer da.S b.ypotheses motivou essa indicação o facto da. Mesa 

da Caniara ter dado interpretação t<a,l'Vez diversa daqueJJa que o Constitui-
ção e o Pfoprio Regimento determinam. Por isso ___;, e peço licença parà a.-
.slm me exprimir - foI ella com'o que uma d1séordancia da aXtitude da Mesa,. 
appellando para uma a.utorldad.e competente .que, no caso. se devla ma.nt-
testar. 

Julgo que sobre a indicação nenhuma outra commissão de'Veriâ falla,r. 
nem outro tramite devia"eÍla soffr,er sinão a s ua 1da directa á Commlssão de 
Constitulç:ão e J •ust!ç:a, af.im de se 'V·eriJ!'lcar Com!:> esta Comm<issão techn!ca. 
lnterpreta'Va os textos da Constituição- e a tlettra do Regimento Interno d·esta. 
Casa. 

O SR~ ADoLPHo BERGAMINI: - -Indo com parecer da Commlssllo de Poli-
C:la; sõ esse facto já de.terminà um constrangim~ntó á de Justiç:a, porque esta 
não quererá, por certo, abrir conflicto com a outra. 

o SR. BAPTISTA L UZARDO: - Não ,compr~hendo me.amo que a expJ:l~ii> 

tl.ada .pela presiden.cia da Ca:maFa constlitua uma questão de ordem. A(!(llba-
mos· de ver, Sr.' Presidente, o qué se ip6dé chamar uma queistão d·e ordem. 
Mas, mesmo Q.Ue fosse um assumpto dessa natureza., elle, a va.r disso. Jln·-
plica multo mais e encerra em si m-aterla de maior relevància. 

O SR. A.DoLPHo BERdAMINI: -- Como vim accentuando. sobre as <Dropr!ae 
prerogati'va.s da Cama.ta. 

O SR. BAPTISTA Luz>l.RDO: ~ Não CO'fll,prehendo que a Mesa, que esta. em 
causa, por assim dlze.r._.parte na e.entenda. chame a si o assumpto :oara solbre 
elle deJ.ibe:rar. 

]j'oi, portanto, sob esse aspe.cto, por e•sse ,Ja.do, que me airreie! no nu:mier() 
dàquelles que ihav1am como que estranhado a att!tude da Mesa, ·deante da 
lndicaç:ão 'apresentada rpelo nobre representante da BaJhla. Espero, porem, 
Sr. Pre.sidente, que a Commissão ·de Oonstituiç:ão e Justl~a, no mais .breve 
prazo posslv~l. dê uma soluç:ãq cabal a essa contendà, de a0ciôrdo com a 1n-
terpretaç:ão dada atê hoje pélos jurisconsultos, pelos constltuclonallstas e. 
pelo superior tribunal da 'Republica, e. si tanto ach•ar conveniente, apresen-
te as modli!icaç:ões ·necessarias ao Regimento· interno desta Casa. 

·E', 'todavia., lam.entavel, .Sr. iPres1dente o que se está passando. Ha 
var!os dias que estarmos na .. tribuna da Camara ventilando a ma.teria, pro-
curando unia soluç:ão satisfa.ctorla, com;tltucional, g.enulnamente co:hstitu-
cional, para esse debate. 

O SR . ADOLPHo ÉERGAMINI: - Venho pugnando de ha multo pelo re15-
pelto âs prerogativas ·do Parlamento. Desde o anno "Passa.do não me sub-
mettl á pressão da Mesa, de suppr!m1r um dlscurao qu.e pronunclet a T ou 
8 de Julho . Fil-o publicar em av•uJ.sos e eu mesmo, pessoalmente, o ·distribui 
na Avenida, â.s ·portas ·das off!clnas, das tal:Írlcas, em toda .parte. 

O SR. B'APTISTA LUZARI!O: - Dizia @l que esse assumpto ha ·va.rlos dtas 
vem preoccupando ia attenç:ã,o da Camara, em seus debates quotidiano!!!, e 
tem tido tambem' g.rande. repercuss!lo na tmprensa- desta >Capital . · 

.o SR. ADOLPHO BERGAMINI: -' De1xandó todà a Camara ma.!. 
O SR. BAI>RISRA LUZARDO: - Deixando, .indiSCIUtivelmente, a Càmara mel. 
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Tenho aqui, Sr. Prestdente, o que â ;respeito vem: stindo 'PUblkado· 'pelos OI'· 
gãos da imprensa, e começarei lendo um periodo dó ·artig-0 inserto na ' Ga• 
:l)eta de Noticias, de 2 do corrente. Nelle .se procurá esta.belecer um pa;rallelo 
entre a ràttitu<Ie a:ssumida pelo Vice-presidente do 1Sen000 e à · pres!denct& 
d'esta Casa. · . . 

o SR. HElNRIQUEl DODSWO!ITH : - V. Ex. perm!tte '.um apa.rte ?" Ha e.!naa. 
uma outra questão _que não foi explicada pela Mesa: é ~ de serem discur-
sos de membros da maioria publkllidos no Jornal ão Oommercio e outros & 
Gs da niil;mria não . ' · · ·. . . · 

0 SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - ·IDste é um dos aspectos :mais importantes 
da quest'io, 

O· SR. IDNRIQUEl DonswoRTH: - Isso denota a parcialidade da censura, 
cuja resip.oRsabfüdade n.ão càl:ie .á Mesa da Camara, mas e:xit;Iusivamente ao 
Qç,ivernv. 

O SR. ADoLPHo :'BJ\lRGAMINI : - Quizera sa.ber como são yisados e ·pub1!· 
eados os discursos da maioria. 

0 SR. HENRIQUE DODSWORTH.: - A culpa é exolusive..mente do Governo 
Nesse -ponto a Mesa. não pôde intervi'r. A parcialidade é da censura. 

0 SR. kDbyPHo BERGAMINI: - Da Mesa itambern., uma, vez que uns po-
dem ser pu'bUcados em detrimento d-e outro e o Executivo declarando que 
obedec.::e á jurj.sp>r<ud!encia dO Trtbunal, uma vez que ia. Mesa ·ap'pOIIlha o seu 
visto. Desde q.ue se appeJl.a !Para o !Presidente da Camara, afim de que i!&-
n<-s::;ais p11e.rogativas sejam mantidas. e respettadas, -·~ãO vejo .:razão. para S. 
Ex. se obstinar em não querer appor seu v~sto; _·não obstante reconhecer 
q:ue é um dirnit(l do Deputado fazer divulgar seus disc.uTso.s, remette-nos a.o 
T,r1bunal Federa., afim de que ·tenhamos ' mais um aiccõrdão á nosso f.avor 
paa>a. ser desrespei•tado. · · 

O SR. HENRIQUE DooswoR'l'.H: --.., Entendo ·éiu"e o visto deve ser collocado 
em todos os dtscursos. 

O 1SR. AnoLPHo BElRGA'MINI: - Claro! E' uma q uesÜio . bysan tina, simple11 
ptete:x;to para a sufifo!lação das p.r.erogativas da Camara. 

O ·SR. HENRÍQUEl DoDSWORTH: - Peço licença para ·dizer que ·me referl 
ã parcialidade do censor. ·Em sua càrta, o S.r. lM.inistro do [ n ter.'ior ap·plaude 
a attitude do Sr. PresJdente da C>ama.ra, qu<!-ndo 'recusa collocar 'o "VÜÍto" 
nos discursos já publicados no Dia-rio do ·Congresso, · ;por -es.tair.em devidaimen-
te .aU:tlhenticados. De outro !1a40, a attitude do 00!1\SOr não p6d~ ser outra si-
não a de exigir os "vistos" nos diSCU['.SOS a serem publicaidõs. Por onde 00 
vê que houv.e lamentavelmente o pro:posito 'de 1se bu['Ja,r. · 

O SR. AnoLP.Ho BElR(!AM1N1: - IE é ·deplo·ravel que haja, na Oainara, queii'i 
se submetta a essa inter;pretação. ' 

O SR. HElNRIQÚE DonswoRTH: - :Pulblicam:Se discursos; erri todos os jor· 
naes, d-os Deputado-s da maiorJ1a,_ ireciusando-se a d,ivulgação, pela i-~rensa, 
Q:os d·1~çun;os simplesmente dÓutTJ.na~los, dos membros de. minoria! 

O SR. BAPTIST4 LuzARDo: - Dizia eu, Sir. :Presiid:ente, que os dia.rios desta 
Capital teem tr<Vt.ado à.à questão ·ora em debate . .VÓu. ler o q.ue d,lsse li Gfl.ze· 
ta, sob o titulo "IÇ:riterios e conflictos'', artigo pubHcad0 em 1.2 do coFrente: 

. · "Os Srs . . "Arn0lfo Azevedo · e Antonio Azeredo, respectivam~te, 
[Plresidente .9a_''camara e Vice~Píresidenite do .S:ená.do, j·ur.garam neres-
sario :ex_i;:>ôr as ràzões a que ,obe<Iecem, ao 'Visaxem OI! diooursoa'. que 
o.s · opposicionistas Pronun.ciam em uma e outra Casa d-0 Congresso. 
!Como se saib]'l, esses re,petidores de iphrases f·eitas contra o Governo 
do · illustre ·i3r. , Arthur .Bernàrdes nãó 90nitam. com o bene:i}ladto da 

. Mesa dia. Camara :Pe..r'a a PJJ.·bU.caçã:o das si.i:as diatribes em jorn~ 
uutro ·que , não_ o Diario Official. iSi ní!io chega a cassar-.lhes a ~!a· 
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, • . vra, eonfo:pme poderia faz<:;l-o, quwndo se desma:ç.daan em invectlvas 
contra o Ohefe ·do Esta:do, tambem o Sr. P,res~dente da Cam:;i,ra nal> 
o.e autoriza a fornooer O>S origlnaes dos seus disc.ursos ás fo!iha;i d~ 
desordem. · ' 

Esperem que elles S!;}jam divulgados no ox:.gã() d() Congresoo & 
d€lpois, si tanto poderia.m fazer, os ,<t'I'amscrevam nos papeis . de sua 
predil!eccã(). 

Jâ. o Sr, Azercedo pensa de mo·ndo. conti;-ario, leva•qo :pelos. ~u" 
conhecidos :pen'<lores liberaes". 

Vê V. Ex., Sr . Pres·Ldente .... 
o SR. ADoLPHo· 'Bl!lRGAl\[INI·: - Ha. atê ~rtj,gos ins ultuosos a memibroa da 

nünoria, contra. os quaes não se i!az senttr a acção da oensura. 
O SR. BAPTISTA LUl!;ARDO: - ... que ê a .imprensa offkia1 ou ofi!jcio~ 

aquella que J.'epresenta, como este jorrual, o pensamento dil'6cto, do S'I'. Pre-
.l!idente da Re publica, q<ue já não . se peja de c ommentar, ·<le estaibelecer ;pa·· 
rallelas entre a.s attitudes do Vice-.P.r:esiden<te do 1Senado e da Presidenc!a da 
Camara, empregando termos. pouco llsongei·ros :paira este ultimo, que ab~.lu
'tamente não estão de accõ.rdo com a isua elevação moral e com a investfü.ura. 
do cargo que occupa. 

Sr. Presidente, ê uma questão essa •que vae invadin&o todos o.s espiritos, 
preoccupados em aic:tmr , uma solução condigna, afim de que a •Mesa da Ca-: 
mara não fique exposta. a. taes cens·urai!. 

P.orqµe "liberalismo" .do S~. Senaidor Antonio Azered() em contradicçã:<> 
com a attit<ude assu:m!ida por V. 'mx.? Já '<> nobre Senador, da triburua do 
Senaido, respondeu a um, commentario pubr.iieado no Paiz. 

S. ·Eoc. dizia., com todo desassombro, que não haY.ia lilb.eralismo; arpenas 
e que havia era o espirlto de justiça e a idêa il'irme de cumprir a Constitui-
ção e dar a mais estricta obediencia a séntenças proferidas 'Pelo Supremo 
T·ribunal em favor deste ou daquelle. Fol essa, Sir. ·Presidente, a resp.osta do 
honrado Vice-P.residente do Senado a esse diari-o que se arrogou o direito d e 
criticar o Hberailismo do nobre 'Senad'or por Matto Gross·õ. 

Ainda agora, em ·orgão que r.evresenta o pensaniento of:f.!cial, va.mos en-
contrar esse trecho "que não conta com o •p61lleplaCito de V. IE~. ", como •Si 
-a .attitu.de de V. Ex. fosse de beneplacito e não ·o cumprimento estr'ibto da 
nossa lei ·interna. N'ão comprehéndo, e ach0 que V. 'Ex. não. poderá ficar sa-
tisfeito com essa l jnguagem, porque,· ou V. E'x. c.umpre o l'eglmenfu interno 
·e a Constituiçãio, honrando o mandato que ruqui desempenha, ou, então, V. 
Ex. não pode tf.icair a mercê desses ·hamens, ifruvp·recendo a este ou aquelle 
o seu benepla.cito. 

Teniho, Sr. iPTesidente, um outro assumpto ,que .vem de ha di'á.s ferindo a. 
m!nha attençáo, e que preciso explanar da trHrnna da CMnara. E' jus•tamen-
te a 'questão ainda. lla pouoo. !.embrada pelo meu .nobre collega, digno repre-
sentante do Distrlcto Federal de poderem os ·discursos dos rep;resMtantes de. 
maioria ser publicados s .em .a ménor formalidade, .q.uer· consignada no- !Re.g<i-
mento desf'a Caisa, quer ',nas instrucÇões mandadas !baixar pelo Sr. Mindl;Jtro 
da Justiça para se·rem observadas pe1a censura dos jocr.>naes. 

Ora, pergunto eu: o regimento interno, que me deI ao tro.balho de con-
.11u.Itar nesse ponto, faz distincgão entre Deputados da Illllliioria e Deputa.dos 
da mine>ria? · · 

O Sa. HENRIQUE DoDS'WoRTH': - Quem :t'aiz a distincgão· ê a porteia. 
O SR. BAJ>'J.'!STA LuzARoo: - Ha nelle alguma ;passagem Teferente a leatfer 

da maioria, a iro.der do Governo? 
El' 1'ac:il verifi•CaT -que, pelos termos da nossa Constituigão, pela lettra do 

nosso Regim·ento,. somos. todos igu_aes, so.mos representntes da Nação, e, por-
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tanto; quralque r medid'a; quer àe ordem· ·interna, quer d€: ' o1'd'ém geral, toma· 
da nesta Casa deve ser appHcada a todos sem .ex.cepçãQ d·e ·nenp.um. Asàlm1 
o exige o Regimento, porque perante ·elle, perante .as leis, e jperante a Oons-
titui:ção, somos todos lguaes. 

o SR. FJJNRIQUE DoDSWORT.H: - V. Ex .' me· perm~rt:te um aparte? 
o SR. BAPT1STA LUzARDo: - Po·iis não. 
O ·1SR. H.ElNRIQUEJ DoDswoRTH: - Aicredito que, por espirita· de justiç;a, 

deve-se ·abstrahir a acção da M·esa ma puihlicação d'os discursos dos Depu-
tados da maioria. Acredito que ella T1ão· intervenha- nessa publicação; quem 
intervem é a rpolida. Ha paircialidade -na censura. 

b SR. ADoLPHo BElRoAM'.rnr: - Interv.em por omissão. 
O SR. HENRIQUFJ DoiJSwoRTH: - A Mesa poderá dntervir, não visan:p.o O!l 

discursos do.s De.putàd_os da minoria, cont;ra ºo que me ma:nif.esto francamen-
te. Quanto á publicação, a cullpa é da 1censura.," que é paircial. 

O S·R. BAPTISTA LuzARDo: - Foi precisamente esse ponto que feriu á irii· 
nha aft.enção, pois; ·sl o Regimento Internô, como dtsse, não estabelece dis-
tincção entre Deputados da maioria e Dejputados da mino'l'ia, si elle nãó con-
fe.re pro·Fo,gativas maiores aos representantes da maioria, e 13i todos somos. 
iguaes ·perante ·elle. 

O SR. HENRIQUE Do!DSWORTH: - Mas não somo!S .perante a censura polioial. 
O SR. ADOLPHo BEIRGAM:rnr: - Então a il.\'llesa está !fazendo jogo da éen-

sura paHcial. 
o SR. BAPTISTA LUZARDO: - .. . pergunto a V. 1Ex., 18,r. !Presidente, sí 

uma lei de poli.eia ~es'b,a. Casa deve ser 0!P1Plicada a: um . Deputado ·da opposi-
ção e 'não a um membro da maioria, ou deve ser appU.ea<la desconhecendo-B(l 
a opinião do Deputa.do e sõ •enca.rando neHe o represe.ntante da Nalf:ão. 

Foi com essa inter.rctgação que vim á tribuna· da Gamara, porque obser· 
vei, puiblicado na Gazeta de Notioias do dia 2 do corrent·e, uni resumo dei 
minha resposta á carta. do Sr. ,Ministro. -da Justiça, dando trrimefüata iiaeti-
fii=ção ás ex1pressões que ,. eu usára· na vespera. Esse discurso; em <'J.Ue ~ 
empenho de manter ª ' maximla cor<iura de Jlinguagem, de ac.cõrdo ' com· OI! 
meus sentimento.s e a minha .educação, eÍn que p·rocurei conservair toda: se· 
renedtdade, e em que !'espondia, como disse, não só á. carta do S>r. Ministro 
dá Justiça, mas tambem ao Sr. ·Presidente da C~má,ra, - não me foi passivel 
pi.IbHcal-o, e, mais do qúe ~sso, houve jornal que fez •um Tesum0 c·oncretisa:n-
dodo o meu pensamento e ne·m isso a policia consentiu se publicasse! 

~ SR. APoLPH.O BEJRGAMINI: - Ahi está: o Daputacl:o vem á tribuna r-ea-
ponder a uma ruc.cusação q·ue lhe foi feita, e não 1PMe ,publicar o seu discurso. 

Aqui está um jo.rm,i.1 .em qu,e se veem duas columnas pu1b'lica;ndo os dei· 
l:a tes da Camai;a. Pois 'hem: a censura pe_rmittiu a diyulgação do discurso 
so do Pirestdente da Mesa, a ·da- accusação do .Sr. Ministro da Jusflç•á', e nã!> 
consegui publicar a resposta que dei immediatamente da . tribuna e preten> 
dia divulgar, por .que o Presidente da Camara., interpretando a :seu modo o 
Regiínentó Interno, .sanegava o visto ao meu dl:scurso .·e lá fõra _a CeI)&Ura 
se exercicia d.e tal fórma que foi .vedaide a sua transcripç·ão nos jornaes. Suf-
focaram o Deputado aé.cusa;(!o e publicaram uma carta 'em que o :Sr. Minis-
tro da- Justiça pretendia desmentir a sua palavra. " 

O •SR. HENRIQ:UE I)oDSWORTH: - Dei uma 'E)ntrevista sobre a :refoI'ma dd 
ensino, onde nada· h~vla sobre .pO'litiC!a, e a Po:lida impediu a sua publicação. 

O s·a. BAPTISTA, LuzARDo: - '.l;ll'ntret,anto, que vi nesse dia? .,Apenas ·a P<l~ 
licia pecrmittiu, depois •de duas columna}l de iàClousação, d:uas 1lin.~, em que 
~ diz: ."O ISr. Baptista '1,11zardo :fal1ou dizendo .que, apezar da consideração 
pe.ssoal que lhe mereci.a 0 Ministro da :Justiça, mantinha o que bravia dita". 
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O !SR. ADoLPHo lBE!!c:<AMINI: - Tout court. V, !EX. a.inda teve muita. sor-
te. Podiam nem isso1 permittir, e o '.Presidente da camaira concordaria. 

{) SR. BAiPT.IsTA LuzARDo: - Pois ·bem, ?Sr. Pr.esidente; no mesmo dia em 
que o Zeader "da ·rnaiof ia pr-0feriu aqui o se:u discurso, que tàmbem .era de· 

.ata~ue e .provocou tu~·ulto, defendencl!o o Sr. .M'El'l,lo Viainna, nesse mesmo· 
dia e quasi ã mesma hora,' eu via :publlicado esse discurso na integra, na 
Gazeta ·de No•tic.ias dó dia 2., .sem srquer o "visto" da Mesa ·da Camara, sem 
a menor formadidade rque denunciasse ter sido oberd,eci.do o R'egimento In- · 
teí>no da CiJisa. E foi então que formullei es.ta interrogação, isto é, se havia 
dentro 'do Regiménto, duas •prerogativas, ·urna para Deputado•s da maioria,. 
outra para Deputados da minoria. 

Mas, .não é só. outro discurso, a;qui pro·ferido iha· u·ns cinco ou seis diru.., 
teve sua: publicação na inte:gra, no Jornal do· Oollnme1'Cio, sem o ""visto" da: 
}Ilesa e sem q·Ue tampouco houvesse e ss·a publicação obdecid:O â.s disposi<;;ões-
do Sr. Ministro ·da Justiça •quanto á -censura. Refiro-me ã oração açiut 
pronunciada pelo Sr. Mlaciel J·únior. 

Dean:te ido facto, pergunto si a !Mesa aibsolutament.e nada tem que vêr-
com a publi-caçã·o desse discur.so. 

Onde está o c:rite;rio ·dessa ordem dada aos censores, de dous pesos e· 
duas medidas, acerca dos discursos .proferidos na Camara, já pulYlicados ·no 
Diario do Congresso, expungidos, portanto de termos inco·nvenientes das ex-· 
p1-essões desrespeitosas a:caso nelles existentes . . . 

O SR. IHENRIQUEl DooswoRTH: ~ E devidamente· authenticados, come> 
man.da . a sentença. 

O 'SR. BM"Í'IS'.llA LuzAooo: - . , . e, ·por isso mesmo, devidarrnente authen-· 
ticados pela Mesa, conforme de.clara e> i1obre coJ.lega? ! 

Eu pergunto: onde está o criterio? Entãe>, si não {! .da •M'€Sa, a cont!'a. 
dicção é dà Policia, vem da ·parte do Ministro da Justiça. 

Mas então é crivel que se, •l)Ossam ter ,dous, rpeiws e <luas merlidas, em 
casos da mesma •natureza? 

Entretan,to, pelo que acabei de demoI)strar ·pe<~os di.scursos ·por mírn 
apontados 'e puiblicados na' imprensa diaria, estarrnos observando, estamos, 
vendo, estamos constatando, que é isso 1que o G<Yverno está animando e que 
estes debates tee:m, dado· mar.g.em, · como ainda ha pouco'. fazia mençãõ, a· 
uma critica, a .uma Unguaig;em que absolutaimente .nã;o pôde ser tolerada 
pela maioria •d.esta Oasa, especialmente pela Presidencia da Caniara, pois· 
já se escreve que os discurso,s da :minoria não teeril o henepJacito de S. Ex. 

Sr. PresM.e·nte ainda hontem, um 'jornw~. •que não !ilóde :por nenhum 
pretexto ser conside,rado co.rri-o hostil ao Governo, antes, .pelo -contrario O• 
apoia quasi •que diariame nte em todos os seus aqtos trazia um artig;o que 
mei1ece deHe se faça menção, aiffm de que solbre e lle · paire um instante a 
attenção dos. nolbres r ,epresentants da Nação. 

O jornal a que allugo é o Jorncvl 'ªº· Bi'.asiJZ, insuspeito, col'l].o djzia, ao!· 
Governo e aos illustres r epresentantes · ·da maio·ria. , Pois bem, em editorial 
de hontem, publicava o JornáZ do Brasil estas ponderadas .palliavras, que me.o 
recem a. attenção do .Sr. 'Bres~dente ·da câma1·a: · ' 

"A piibHcidaàe àJos debat.es parlamentares - !Ei' de jus~iça sa-· 
lientar que a acção do Sr. Affonso Penn~ Junior, na pasta da Jus-
tiça, vem facilitar a publicidade dos debates ' parlamentares. 'o es-
rpilito de liberalÚm10 .de '8~. E'x. e a .sua tradfoção de jurista illustrec 
q1he :recommendairam o respeito de m!l-n1festação d.o J>oder Judiciaria, 
relativamente 'á divulgação dos discursos de Senaidores e Deputa,dos. 
J~ o Sr. Aurelino Leal, il'eSumindo, nos· seu-s commenta.rios ã Consti-
tuiçã.o, a doutrina das sentenÇas 'havidas a respeito, fazi-a ver com 
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"110 aictuail !'eg.im<m ·P0'litico, a pi,~bLicjdade dos debates é de sua es-
®nc!a, po1:que .todos os poderes politicos .sur,~m da nação, no exem· 

· cicio de sua soberani'a, e ella, como commlttente d.o manÇlato, i;>re· 
Cisa saber de que modo agem o·s .seus• representantes. A in.serçã)o dQ& 
discurso·s sómente na lmpre•nsa O·fHcial, sob ·a fis·calização do· Exe-
cutivo, a nnulla a puibJicida,de." . • 

Todavia, o accôrdo inteiro no ponto de vi•sta doutJrinario não 
evlta · ai]jgumas âifificuldades de appllcação, tanto mais quando fo-
ram necessarias certas cautelas. :jjl'.stabelecida ·a ~nsura;· no regímen 
do .estado de sitio, é claro ,que os debates parilrunentai;-es ·Se prote· 
giam c-0m a excepção, que o Judiciarlo· lhe reconhecera .. Mas essa 
excepção .podia determinar ·que outras publicaçli'és invocafiltem . se-
·melhante regalia .e ifoi por i~so necessaQ'io exigir segurança de au-
thentlcidade .Para a materia que se vaiõesse d.as vantaigens concedi-
das aos debates parlamentares. 

O processo ldeado· ipara esse fim foi o ·do "vist-0" das Mesas dM 
Casas Legislativas. :jjJ .um accordam de 1922, reaffirman<lo a dou-
trtiia ·do Supremo Tribuna:!, entendia ·que os discursos dos Sena:dorel!! 
e I)eputados pode.riain ser publicados .na imprensa antes mesµ10 de, 
edi~ados -mo Diario do ·Congresso, 'Ulma vez que sejam visados 11elo 
Mesa da respectiva Gamara... 

Tem-0s, , assim dous casos, que convem distinguir: 
>-- os d.iscursos publ.icados no Diario do 0-0ngresso · 
- os di.scur.sos não .publicados ainda no Dia~io ·do . ÓongrÇs~Ô.· 
!Os pdmeiros, ao que nos [parece, não reclamam o visto da [Mesa. 

A sua puli!l\icação no Dia,rio do Congre·sso csignifica a satisfação de 
todas as exigencias . regimentaes e, ao mesmo tempo, attribúe ·au-
thenticidade á o.raÇão. ' Toda.s as cautelas qúe a .autdridade pôde 
exigi'I' legitimamente estão · ali salvagua1,dadaS1 e respeitaaas. Não 
·ha risco de transgressão. dos dispositivos regimen.taes·, · nem de :vio-
fação da authenticidade do discurso e todos esses elementos são de 
verificação 'immedfata, com a publicação na folha of·ficiail .. · 

Quanto aos discu1,sos não pubJl.cados, é c<liaro que eUes , precisam 
do visto da Me·sa das Casas Legislativas. As ma,nifestáções do Po-

-der Judiciario autorizwm inteiramente essas exigencias, qi:ie visam 
aipenas assegurar a autlÍenticidade da oração, de rum ponto de vista 
simpJe.smente formal e sem entrar de mocl·o a~gum na apreciação 
do teôr do di-scu.rso . 

~umas Ugeikas duvidas foram leva11tadas a respeito d.o as-
s umpto e o !Sr. S'á ;Filho, no acertado des·ejo de as so'1uci:cmar, ª'?'A.-
sentou á Camara uma indiúação, 1que fo-i Ilda em uma de suas ul-
timas, sessões. O i!ilustre 1De·putado pela Bahia desElja que a Cor1-
missão de JusUça, · da Gamara, ma:nifeste a respeito o seu pane(•(!r, 
diante dos pontos controvertidos. Não podia ser melhor o alvitu. 
uma vez que s~ trata de materla jur!dica e a . Comm!ssiio d.e Juo·· 
t!ça não só reu.ne juristas de renome com·o é o poder tecbRlco, in· 
cumbiodo ·pelo" regimento de dar em taes assumptos ·uma pailavra es-
c}arecedo.ra. 

No cons·iderar· o caso sob esses v.ari·ados aspectos, temos uma 
convicção o,ptimi.sta de que tudo se 1·eso1verâ lfacilmentt> e no sen· 
tido de assegurar a maior publicidade dÓs · 'delJafos par;<J,mentares ,. 
Não pôde ser e não é rMJlimente out~o o desedci de todos· e ~s pequ.e-
ninas duvid,as levantadas terão solução- lfadl', raIJida e, sobre· 



tudo, llbei~al. Os pr.onunciamentos a .respeito autorizam ess>1s affir-
ma1ti'vas, .tanto mais q_uanto já existe a'CCôrido coonpieto no's :pontos 
illundameiitaes ~ questão. Todps achMn q1ue em estado de sitio_ nã<> 
se interrompe a •PUJblicidade dos debates parlamentares e se não ba 
nen·huma diver·~éncia rquanlo ·aio - cruso essencial, é de suppõr •!:!Ue não 
será diffidl solucionar as duvidas sobre •seus aspectos secundarios ." 

Sr . Presidente, ' pela leitura a que ' acabo de proceder, vê V. I<Jx. quanto 
mesmo os orgã-Os ponderados, m·esmo aq_ueJles jorna.es ique não "espalham a 
desordem", coono diz a Gazeta, de Notficias no topiüo que· ainda pouc<> li. .. 

O SR. IHiElNmQUE DoiDWO'R'l1H: - Or.gãos de criticaS imparcia l serena, qomo 
e 'º Jorna.1 do Br111sil. i 

O SR. BAPTISTA LUZ'ARDos - · .. . mesmo esses orgãos, que dão -0 ·seu apoio 
aos actos do Governo; vê V. Ex. · como se m ·runifestrum sobre a questão a 
que a>J.1udo . 

Espero que V. Ex. como Presidénte desta Casa, deante deis debates 
suscitados em torno da .q.irestão de pwblicldade dos trabalhos parlame·ntares, 
faça todo o possi1vel, envide todos os esforços para que a Commíssão de Jus-
:tiça sé desobrigue, o mais breve, 1da sua rni!ssão, dando uma soiução satis-
tructoria, que outra não será, creio, \Sinão a co'Ilfirmação do que acabamos 
de ouvü·, escripto por Aurelino iLeal, e que é ·a jurisp.rudencia firmada em 
!lccõr~os oo '1914 e 1922, pela nossa mais alta . C"ôrte de Justiça . 

/ O:mfio, Sr. Presiden!e, 1que essa será. a soi~ução, porque não creio JlOSSa 
11erdurar a situaçáJo em 1que nos temos debatido até est'°' momento, pTeva· 
lecendo esse regi.men, em q ue não , é possível dar puiblicidade, nos diversos 
jornae's aos 'nossos füsctirsos, e em que ::;e desrespeita a op.iniã-0 manfil'estada 
r>elo Supremo Tribunal Fede.ral em mais de um accõrclão e que a inda ha 
pouco mani>f:estou, em •brilhante sentença, um <los mais íntegros juízes ... 

O SR ., ' HlilNRIIQUEl :boDSIWORTH' - Apoiado . ' 
O SR. BAPTI&i'A LuzAl!DO .: - ... um dos mais fügnol! representantes 'da 

m2>gist~atura braisilelra; o \Dr. Octavio KeUty .· De tal sorte que não posso 
compreher.der .como, deante ·dessa jurfsprudencla, <lesse accôr1lo· d·Ei julgados, 
;1 que acabo de me referir, lendo o ed1torirul do .Jornal do Brasil, a solução 
~,; caso de ix.e <l~ ser no ibom sentido. ' 

Confio, Sr. Presidente, na Commis;são de Justiça, que 'ha de se pro--
nunciar immediata~ente, vindo em auiciiio· da presidencia desta Casa, apre-
sentamdo uma emenda ao· Regrnento interno, ou qual1quer ~lvitre m ais ade-
quado a habilitar o Presidente da Camara a providenciar sobre a publica-
ção dos discursos que tiverem de ir para as redacções dos jornaes des·ta 
·cidade. 

E, si tal não succeder, si isso se não verificar, nãJ> sei, senhores, o que 
será então da nossa palavra· de representantes da ,Nação, tolhidos, como es-
tanfos, de nos communicar com os eleitores, e~ o povo que nos mandou 
para esta Casa. 

Então, Sr . LPresidente, surge ao meu espírito esta interrogação: si ta! 
continuar, si da Commissão de Justiça nada vier •que haJbi!lte a Mesa da 
Camara a tomar outro rumo, como,' Sr. Presidente, se , poderá apresentar 
aqui o projecto, que já se annuncia, da revisão constitucional, e que e::,tá 
recebendo os ultimos carinhos de seu autor o n ?bre representante de Sã.J 
Paulo, Sr. Herculano de ;Freitas? · 

Então, p.erig1,mta.r.ei lá camara, . 1PergU1ntaTei ao !Governo e perguntarei 
tamllem ao no'bre leadJer da maioria, para que S. Ex, . me responda: Como 
submetter á discussão, como trazer ao tablaido do debate. a reforma da Co11-
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stituição, a reforma da nossa Magna C11rta, que •cô<nsu.bstanc.ia -os principio~ 
1egaes que governam a Nação Brasileira? 

. Qué se poderá fa.Zer nesta Casa; quando nã.Q ·temos a liberdade de pu, 
bUcar .os nossos discursos, ·de nos communicar com o mundo externo, com 
o -Brasil ! · J 

Como poderemas dizer ao pâlz o que estamos fazendo, de que mõdo ya. 
mos desempenhamdo o · nosso -mandato, de q.ue !fórma .satisfazemos os com-
promissos assumidos com a . soberania •nacional r 

!Será em um reg.imen drac.O'IJ..ian·o como o •d·e agora que se :poperá aipr~en
tar a o .paiz uma reforma constitucional?! 

Não, Sr. Presidente, não acredito, não .posso ·acreditar que, perante um• 
situação cõino a que estamos observii,.ndo, seja apresentado um projecto de 
r~forma constitucional, dizeiPdO-•se que elle pôde ser amplamente debatll.l.o, 
(!Uartdo não -ha liberdade de imprensa, não ha liberdade de pensamento, n!i<J 
ha liberdde de reunião, !Ilão ha liberdade de cathedra para se instituir da· 
bate de tanta relevancia. 

Nãõ ·acredito, •Sr. Presidente, que os representantes do Gov.erno vei;iharn 
â .tribuna dizer que taes liberdades existm, uma vz qu-e os !factos que acati~ 
de trazer ao ·con'hecimento da Camara 1provam ·exuberantemente que seme. 
lha'!lte affirmação ,seria um:a lfarça, e que ainda aga.ra, ·como d'rizava iha 

pouco o nob-re Dep1ntado- ipelo Di-swi•cto CFooeral, q !Proprio MJ:nistl'o da J1Us-
tiça se contradiz na carta ha poucos dias' lida por V. Ex. perante esta 
()amara. 

Vê, por conseguinte, V. ,Ex., Sr. ·[presidente, que, diante de semelhante 
c1rcumstancia, antes mesmo· de ser trazido a debate o proj·ecto de reforma 
da Constituição Brasileira conVlêm que a IComrnissão de Constituição e Jus .. 
tiç:a ·venha em auxil!o ·da iPrest.dencla da Camara, ·dando .ampla Uberdade, 
dando o dlreltG a, .que se manifestem e sejam ouvidos os intellectuaes ibrit· 
~ileiros ... 

0 SR. ADOLPHO 'BERGAMINI: Dando· o direito·, não; garant?ndo ess~ 

direito. 
O SR. BAPTISTA LUZARDO: - ... dando esse direlto, repito, porque, real• 

mente, ~ão o te~mi •com o estado de sitio eterno que pesa sobre nós ..• 
O .SR. ÀDOI.a"Ho BEJR.GAM:IN1:· Direito eHes teem, mas esse 'direito 'está 

sutfocado, está . algemado. 
O .SR. B.u>TISTA Ll32'lARDO: pois sómente assim sel"á .possível \JCm· 

~trulr obra util,. e não · quando estamos albsolutamente prlvado.s de liberdáde 
de imprensa, de liberdade de .transmittir o nosso pensamento, uma vez que 
hõije no Brasil .sô sáe nos. jornaes aiquillo que o Governo quer, anui!lo. qu.e 
satisfaz os appetites dos ·homens do poder. 

Ainda agora tenho -perante ·Os olhos um caso edificante . 
.A N:oüe, hontem, red'eriu-se á carta dirigida ,por setenta· e oito distincto~ 

iprofessores brasileiros ao S•r. Herrlot, então ·presidente do Conselho <la FrMI· 
.ça, co1Jocando-<Se iao seu lado 111.a debatida questão da sepraração da Egreja 
- <111 ·Estaido. -E 11 carta do embaixado'r !ran~ez aqu1, ih.ontem ineert!l. pelo cl· 
tado vespertino, diz per.feitamente do modo como !foi ·recebida e<isa manlfel'i• 
tacão . na Repu1blica Francezá.. 

l'(Jis a carta: 
"Rio de Janeiro, 2,7 de Maio de 192•5. - Senhor - - Quizeste11; 

em Marçd ultimo, vir em pessoa entregar · a esta. embaixada um&. 
c<>mmunicação de 78 prod'essores brasileiros ao s~·. Her,riot, então 
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presidente do Censelho de Ministros e ministro dos Negocios Es-
tran·ge!ros áo. governo da iRepublica .. 

O Sr. Herriot,' ao qual a vossa comll1U'Ilicação, no precioso en-
volucro que a co·ntinha, .foi remettfda alguns dias antes de sua saida 
do miriisterio, rogou-me vos· :fizesse saber, .bem como a todos os 

VOSS·OS collegas, OOffiVCJ!S•CO signatarios daque!le doc~ento; que muito 
o sensibil!zou a vossa inlc!atlva, cujo caracter espontaneo. muito o. 
tocou. O Sr. Herriot accrescenfa que elle deseja v.iyamente parti-
cipar-vos o seu 1·econhec!mento multo sincero por C?Sa manife·sta-
ção, que representa as aspirações commun·s para um mesmo ideal. 
de liberdade e 1que lhe é agradavel achar-se_ 'assim de accordo c.om 
as mats altas intelligencias do iBrasil, que teem fornecido contrHíll!i-
ções tão importantes á defesa do progresso humano. · 

Ser-vos-hia muito reconhecido si quizesseis pàrticipar aos vos-
sos col1legas os sentimentos aisim manifestados pelo · antt~o- ·chefa do 
governo franpe.z, dos- quaes eu me julgo feliz de poder ser interprete. 

Quéira receber, senhor, os p'rotestos de minha dist!ncta ·consid'e· 
ração. ~ A. Conty" . 

Sr . .Presidente, queria, com a leitura desse documento; frlzar a posição 
em que ficam os representantes do magisterio rn:>· Brasil. 

Feria-se ,na !França uma questãt> .reI!g'iosa, i!> ella poudt> 1n,teressar *" 
.eMjes homens ao ponto ·de se julgarem com o dever de exprimir seus applau· 
~os e sua sQUdariooade ao pres.idente do :Conselho d•aqueHe pa!z. 

O SR. AnoLPHo BERGA.MINl: - ,Podem expandir sua opinião na França: 
110 Brasil, não. , . 1 

O SR. BAPTISTA LUZA.RpO: - fPerfeitamente;· tanto que ha duas semanas 
o illustre representante de .M-inas ·Gerae,s, ·S!l' . Dep1utad!o Franci.s·co Campos, 
levantõu, em uma entrevista a esse mesmo vespertino, .a idéa de ser nova· 
mente of!icializada a fügreja · no Brasil, resultando dah1 renhida d1vergen-
cia entre Deputados de uma. contra-corrente em todos os jornaes. 

E o que pudemos observ:ar foi que os ihomerts . que· teem lmmunidades, 
que podem falar sem recelo da geladeira do .Sr. Fontoura ou de outras cou. 
sas s·emelhantes ... 

o· SR, AtioLPHO BERGAMINI: 
agora é Olevelan,dia ... 

A geladeira esM um .pémco ifóra de m,oda,; 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - ... disseram francamente qual o seu juizo. 
Entretanto, .desses setenta e oito proi!'essores, 1que .entenderam dever ex-

primir o · seu modo de pensar 1quanto a um. caso identico na iFrarrça, neÍl:hum 
surgiu na impren;sa do1 .Rio de Janeiro, ma sua ter['a, aqui na Capitli.1 
<la ThepuJb.Jica, nenhum <1usou externar t> .. eeu pensamenfü com relaç11.o ao 
~sumptõ. 

o 'SR. ADOLPHo BERGAMINr: - Donde se deprehende que os b_rasileiros 
teem toda a liberdade. . . na França, ' 

O SR. JOAQUIM DE •SALLEs: - ®~tejam os nobres Deputado·s seguros de 
que, si ·setenta e QJto í!)rofessores francezes mandar.em a su ao;ptnião, . será 
publicada. 

O SR. ADoLPHO BERGAMINI: E os estrangeiros teem toda a liberdade rio· 
;Brasil. 

O SR . . HENRIQUE DoDS)VOR'l'H: - 'E si um professor il>rl).sile!ro iquizer dis -
cutir essa ;qilestãõ, ·C'Ontrariando o 1Gov~rno,_ irA para a Sala da Oape.Ua. 
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o 'SR. JOAQUIM Dl!l SAU.Es: - Quem disse Isso a V. Ex. ?" Aliás, ):ratava· 
se de uma intervenção,' que se pôde considerar ·descaibida, em üin caso da 
politi{)a . interna ifranceza. De 'certo, os sirgnatar!os dessa· carta não esclarece 
ram melhor o assum,pto. do q,ue M, estava sendo ~eito'. ' · · 

Q SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - 'Não J)tetenderam esclatecer : -foi um geS· 
to de solidariedade. 

o SR. JOAQUIM DEl SALLEJS: - Gesto dê ·solidariedade, 1nterviildo na ,ro. 
Lit ica interna da F1rança1! ' . · · · · 

O SR. BAPTISTA 1LuzAruJO; - Sr. !Presidente, e.ram esta.s as consideraQões 
que julguei oppO·rtuno fazer, esta a docurpentação que me ac·hei obrigado 
a apresentar â tCamara, para prõrvar o acerto em que presµmo estar e dizei 
:fran{)amente qual o meu modo de ·pensar acer·ca do importanÜssimo assul?\· 
pto da revisão constitucional neste momento. · . 

Espero q ue o ·estado de {)ousas actual não perdurarâ filnda na damara . 
quando aqllli apparecer o projecto do illustre pro1lesso·r e representante d~ 
S. Paulo, s .r. · ·Herculano de IF're!tas; espero que, ·si v!er â tela. da âiscussão 
esse projectõ, procuraremos imitar, tanto ·quanto ·possível, o que se está 
p'a,ogsando na Republica do. Chile, conforme tive ainda ·ha tre8 dias a foliei 

d·ade de ~êr nas co1umnas do EI MerTICWrio, de Santi0.1go . 
.N.inguem Ignora quanto es teve, conturbada a ordem publiCia: e aegaJ 

na.<que He trecho do ·coRtinente sul-.amertca;no, te .qUJ6 o grande estadista 
Arturo AJessa;ndri, em duas de setemhro do · anno passado, foi óbrigatlo a 
rubanidona ro seu lagar · de P.resldente e segu!<r para a Eluropa. !Pois ibem: 
PQucos me2les decorreram e o . .Sr. ·A·rtUro .Messahdri ·foi de rricivo· chamado 
pela .qua.si unanimidade de seu 1paiz, .como o homem capaz' de retomar 
as 'lieélellJS dd governo e de leva!" a nláo do Estado ao porto de salvação. E 
esse homem, sr. Pr~sidente, .que a=Ic1a e está praUcaindo . ·aqu.ella ceilebr~ 
sentença de .QJue "o ~or tudo edilf,iéa e o adio tudo destroe",.:-esse estadista 
volta â presidencia de :seu pà.iz e lá está, nesta hora, segundo .eu pude l!lt 
airu'la ha pouco nas colum;nas de EZ, Mérawrioi; · encaminhando ·uma refl\rma 
oonstitucl:onal !lUe - diga-s.e ·de passagem - é ainda uma consequench do 
füc4tdo de que "'!n.ão ha males que n ãJo \renham para o !bem-1'. 

A re!forma de que se estáJ . cogitando no Chile, neste -rileIX).ento, é uma 
consequendà , um effeito, é um.a victo:ria. da revoluição q.ue est3Jlara. naqueHe 
palz a 5 de setembro do anno passaido. · 

·E, curioso, Sr. P~esi-dente, .que o qiue se passou no Chiie o a:nno pas. 
·saa.o se :Par.ece com o. que se [laS'8a no Brasil, na hora aotual. :Mas, no Olii--
le houve. uma comhi1IJ.ação, um ac.cõrdo de aspirações e vontades .. . Que !ez 
então .o ISr . · Artüro .AJlessaRdri? Viu 1que a · sua refarma constituciona:Í ii.ão .se 
!ixidia operar serri que sohre ella se maniJfestasse a nação inteira. , 

iE' de .ver , Sr. Presidente, a descripção que trazem os . jO'rnaes daquella 
Replllblli'ca , solbre o que >Se está operando a este r~s-peito. Hoje, são tr,dos os 
·partidos, sãJo lndivk!uos e associações de todos o~ credos que vão para os 
forhaes. Precisaim~te a edição que passava s~b · os olohos tràzia .a; noticia 
de um comi,cro em Jtr~çà imbli-ca em QJUe p11êgavam . os socialistas as suas 
Idêas, afim de leval-as ao d ongresso por occasião da discussão da pro;x:b:na 
reforma da -Constitudção. E.ra m noticiis sabidas tambem das un1versiclades 
chtlenas, onde havia reuniões dlarlas pa ra estudar pontos ca'Pitaes arfim' de 
tra zerem t rumbem seu concurno ªº assum'l}to. (Elra, emfim, a p.ublicidad1l a. 
mais ampla, porque o Presidente Alessandri pedia 'aos intellectna-es, a (odolÍ 
os .. cent-ros e associações, ás éàthedras, aos· I'llminares dâ.quelle paiz, que lhe. 
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trouxe1>sem a SiUa coilaboo-ação áquel,)a oibra magna, que não era sin11Plesmel).· 
te a de mn1 estat·ute ,polltico . ... 

O SR. AJooLiPHo BER<J>AllUNI; - Não era uma :refonma imposta. 
O SR. ' BAPl'!sTA LuzAwo:· - ... mas um11 obra em que se iam consub-

$taMiar as aspirações de , justiça, os impulsos de pregresso e os enthusias""· 
moo patriotioos de todos os ohilenos, para que, do conjunto ,ge todos esses> 

. esforços, pudesse su.rgir um traba1ho capaz de e·ncerra)r os · desejos unanimeli! 
daq.uelle povo, -· 

O SR. JOAQUIM D!il SALLEs: - Mias a reforma constit·uc!onà1 no Ohile é 
de fond en comble .•• 

o ISR. BAIPTISTA LUZAIIDo; - Pouco importa. . 
O SR. JOAQUIM DEl SALL'Els: - ..• ao amsso que no Brasil o ,Sr. Assis J3ra---

sil só a qiuer relati<vamiente â. justiç.a e ao voto seru-eto. 
O ·SR. BAPl'ISTA ·LuzA:RDo: - · Não a.poiado; então 'V. Ex. n íio leu o me.-

nifesto do S.r. Assis Brasil>. 
A reform,a constitucional pro<pugnada pelo Sr. .A.ssis Brasil ê radicaL 

Diz S. EX : : "não podemos viver 4e pafü!lativos e de remendos. O que exige-
º augusto sobera.no é uma refolrma radicail" • 

O SR. JOAQUIM DEl SALLES: - Isto é a just!f!cação, mas. quando elle ch'e-· 
!Í'a na parte ·da reforma,. indica , aipenas q•ue os pontos a emendais são os re• 
lat!vos â. justiça e ao voto secreto. 

•Entre nl)s não h.a \]!ma opinião de uma r~orma radical da noss'.I. Con.,t!-
tuicão. O caso é comJ)letamente differente do Ohlle, . onde os proprios revol-· 
tosos . é que se reunirani e exigiram a I voltado Presidente Alessandri. 

. O SR. AooLiPHo BlimGAMrN,: - 'Pouco. lnworta. Basta u.ma simp!es etnen- · 
da para a'ba•lar todo o edificlo para repercutir em . toda a nação. 

O SR. iBAPT.ISTA Lu~o: - No Ohfüe, ha uma verdadeira conjugação de 
vontades, como diz El Metrcwrià e isso, como disse, ainda ê um producto. d~' 

revolução. , '· 
O SR. JOAQUIM ·DEl SALLEs·:· - Entre nós, lfaz.,se uma revolução sangrenta 

palra se 01bter a refor.~a ·constitucional; entretanto, qu!arido à. réfo1troa se v .<te' 
fazer, ·são' os proprio.s revoltosos que exigem que ella nãp se faça. 

O SR. BAPrlsTA I,.tJZAIIDO: - Não apoiado. A opposição não poderia, de 
fórma alguma. ser. em principio, contraria á reforma. que sem;i:lre desejou ,í!I·· 
·que,() 11. bandeira da :revolução nacie.nall; a opposição, na sua reunião de ~n- · 

tA-Jhontem, declarou apenas "qiue seria te'.fnp.o ae relfermar a Constit1i!ção, 
in·as q·ue o momento actual não insp0ira con:füança, visto q·Ule a naçã.o não 
liõde ma:nife·star'-'se livreIJlente. em virtude do estado de sltlo, da sequestra--
'ção da liberdade de imprensa e do cerceamento da llbe'l'daqe de reunião, d,;. 
associações scientifi-cas e juridicàs e até da divulgação dos · discursos parla-·· 
mentares". "' 

E' esta a nota o:f.ficial da sua reunião: 
o ,i;:R, ANTONIO CARLOS: - · O que me 1parece preci.pitado affirmar é que 

exista censura na !J:mp.rensa, soW-e a re~orma constitucional, quanào essa re~-
forma não appareceu ainda: . 

o SR. HENRIQUEl DoDsWORTH~ - Tudo jndfoa que ·haverâ. 
. O SR. BAP:rl:STA LuzARbo: - Deante do que estamos assistindo, em ceusas 
tão insi-imificant es; com.o, por exemplo, a da defesa. 1que aq,ui procurei fazer, . 
-.1m resposta ao fülustre Sr . Ministro da Justiça, defesa na qual, no meu mo---
do de pensar não .havia a menrnr óffensa a S. IElx., perro contrario, onde eu 
tratava. ·como me curnpr.e, com a max!ma delicadeza, o Sr .. Ministro da Jus- . 
·tiça., deifesa· que não me foi DOSSivel dat â. ptiblicidade 110S diarimr do Rlo 
de J aneiro; deante de outros factóa como os que acailiet de enumerar, sobre"' 
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a não publiea~ão dos dlscu.rso.s, factos que o illustre leailer da maioria esU • 
. assistindo ba. varias dias e sobre os quaes até agQra .não se. tomou uma de-
liberação, 13on-tinuailldo nós no mesmo impasse, sô podereimos esperar que 11; 

.t:eforma se -faça na m.esma atmosphera de coacc·ão em que estam,os; 
0 SR·. ANTONIO CARLOS: - P.osso ruffirmar que o pensamento de Sr. Plre-

,:side·iite· da :Rep·Ulb1lica 'é qiue se fa·ça a mais com1Pleta discussão, a mais ampla 
:e a mais [!'V're, sob-ré os termos relaÜvos á re-fórma· constitución<i,i . 

O rSR. H!BlN.RIQUE DooswoiRTH: - O Governo q•uer tam/13em ·publ~ciãade 

·•'l.IIl!JJla. quep a oritica de seus ' actos, mas não a permitte. 
O SR. ANTON10 C>ARI..o,s: - iConf·ó'rme. Quando essa cri-ti!Ca é tendenci"Osa, 

:e instigadora de mo:vimentos subv·ersivós, IS. Ex. não .póde permittil-a. 
O Sa-. ADOLPHO BERGAMINI: --, Então o nobre ·leader confessa que o di-

.reito des Senadores e Dep:utados está. sÚjeito ã vontade ou iãi censura do 
l?roR.ide·nte aa Rexmblica! · 

O .SR. ANTO·NIO IOARL~s: - <Isto é outra coisa; terei .de abo·rdar E:)Ssa· ma-
te•ria. 

O !SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Ten>ho aJqUi uma prova censurada de u:nt 
ã]eq.ueno topicó (mastramdo) ; só pOl'IJJUe nelle se tratava, doutrina.riamente, dll. 
:pena de morte, a;ssurnpto pertinente á red'Órma. 

t) -SR . .AN'.OO:Nm CARLOS: -'- Evidentemente haverá nesse · to1píco phrasee 
i·nmi.l:"adoras de movimentos subv!l!rsivos. ·· · · · 

O SR. ADol.IPHo BERciAMINr: - Nem m~a pihras'e, a;bsolutamente nenllu-ma,, 
o Sn. JoAQ'UrM IJIJil Srus: - Ainda n ã.o vi . o to-pico, mas affk.ino a v .. 

.E:k. que de:vel'á ·haver ·.quail'q·Uler temo subversivo. . · 
O SR . .AiooIJPHo [8ERGAMINr: - Já disse CJJUe não contém ·nenhum ter>nio oo 

Expressão revolucionaTi·a. 
o SR. JOAQUIM DE SALJL:ES: _____,Queira passar-me a !IJ!rova typographica qu& 

eu mostrarei a V. (Ex. . · · · 
o Hk. BAPTrSTA · LuZiAR!Jo: __, Affirmo-.ao nob-re le.aaer ·que ainda nontem o 

Oorreio da Manhã não poude publHca.r um arÜgo de fundo litterario, em q·tl6 
,níi:o havia, aJbsoli»ta:m.e nte, a menor allusão. aos actos e á :pessoa do 8'.r. Pre· 
sid.ente da RepUJblica, e simpaesmenté pol'que 'no primeiro · período se fazi& 
menção ao Sr. Deputado Pires - do 1Rio quando, da trillYuna da Camára, err. 
.um mom-ento pouco f ;eliz, ipara IS.- Ex., me deu um aparte, perguntaudc• 
.quae.~;- eram os ' homens de valor e impo!rtancia que assignavain uma cartt 

__ ('ji·r_igida ao Exmo. Hr. Dr. carJos de Campos. 
'Poi-s bem; · simp•lesmente porque vinha esse trecho do ap,a.z:-te do ·Sr. FI., 

-ros do R:io, fazendo uma critica velada á s~ pessôa, foi o mesmo ce·I?-suraao. 
O SIR . .AooíllPHo BERoA.MINI: - Impediu-iSe a pub!i-cação·! Poss.o daJr o meu 

.t estemunho. · 

O flR. ANTONIO CARLOS. Mas s·l ·ê assim, deve sei· levado em co-ntai .. u 
!>!Alo excessivo de ;funcções. 

O FlR. ADOLPHO ·BERGAMINI: - E c"omo os extremos se toi;:aim-.. 
Ó .SR. HENRIQUE . DoDswORTH .: - O nobre ieaiter está justi.ficando . ª' úneseo 

.que defendemos: sendo excessivo e al'bitrario! 
9 · IS.n . .AlloLPHo BEJRGÁMINI: --"" E o l ea<Zer está c'le accõra.o, com a censw·a 

,fil'bit·raria. 
0 ·$-R. ANTONIO CARLOS: - QaSOS ·ô.esta Clrdem irrevlta"l'e1mente teem de 

oecorrér, como conse·q1uencia da oe:nsura, que, por sua vez, decorre elos actos 
'Claquelle~ qU'e fazem ou instigiarn. r-e1"oÍuções. 

Q SR. ADOLPHo BERGAMINI: - E' a quinta dynamiza(lão . 
.O SR. ANTONIO CARLOS: - Não; a dy-namização- maxima é a rev,otuç!to. 
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O SR. ADoLPHo BEJRGAMINI: - Essa é a "tintura mãe", na ling.ua\gem ho-
mooopajJh!ca. 

n SR. ANTONIO CARLOS: - E aquelles que fwlam contra a ce.nsura, (levem 
tambem !falar ·contra os movifrnentos <'i conspirações que, uma vez findos, 
1tc..rubam com o si:t1o ·e com a censura . . 

O SR. BAPTISTA LUZARDO: - Terminando, S<r. Preiside.nte, devo ainda de-
clamr q·ue nãio foi de t01do .!.nnocuo o meu disouirso, visto .como, ao finali:!)aJl -o, 
veiu ao meu encontro o illus-tre leader da maioria. 

O •flR. ANTONIO ·CARLOS: - Não se esqueça V. Ex . de assignalar .que 
a,plJ:oveJ.tando o aparte do nobre representante do Di,strioto F .e([e;ral, Sr. Ado[-
11ho Ber.grumini, ficou as'sentado· (JJUe a tintu·ra maxim.a de onde decor·r·e toda 
essa 1dynamização ... 

O 1SR. AlJOLiPHo BERG'A:MINI: - Não, na Mnguageiru homreo·patJhka, é a 
"·tintura mãe" . 

O SR. ANTONIO C>IBLos : - . .. foâio as continuas tentativa~· contra a or-
dem legal e a s aultoridades oons·tituidas. 

O ·SR . AIDoLPHO BERGAMINr: - V. E x . foi buscar como causa um effeito. 
E V, Ex . poderá dizer a causa'? 

O SR. ANTONIO CARLOS: .:_ O sitio está mais nas màõs' ê!õS De1putados 
o-::Vosiciohistas do que nas dos da maioria . E os da m inoria -podiam perfei -
tamente pedir a seus ccirrreligi.onarios qué deixassem o paiz em paz, .para que 
pudesse trabalhar e prn·gredir. (Trocwm-se a,p'iãr tes). 

o SR. JOAQUIM DE SAL~EJS : - . .. Diz-se Q:Ue o Sir. Presidente da Republica 
manifestou grande odio .contra Is idoro Dias Lopes, João· Francisco C1uesta, 
Prestes, Honorio de Lemos, alguns de!Ies seus c0>rreligionarios. da vespera 
que lhe tinharr.. offerecido seus serviços... '· 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI·: - ·Contra a população inteira e esses l'!.omens 
que fazem pa~te da população reagiram. 

O SR. JOAQUIM DE 1SALLEs: , - . .. sem conhecer, no ehtaIJ,to, a maioria d el!ês. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI : - EJ a acção dos revoltosos é tanto mais no-

bre quanto não agiram por interesses pessoaes, mas na defesa dos inte resses 
collectivüs. 

O '8R'. JOAQUIM DE :SALLEs: - !Contra quem, .portanto, são os odiü<s d<> 
Sr, Presidente da Republica? Teria sido contra o Sr. João FTancisco, amigo 
politico e ·co1' religionario de S. Ex.; que se offereceu para revoi'tar o Es-
tado do Rio Grande do Sul, afim de que a candidatura de S. Ex. Kosse vi -
etoriosa? ! Evide·ntemente, não! 

O SR . ADoLPHo BERGAMINI: - Sentiram, entretanto; 9s odi-0s- d-0 Sr. Presi-
dente da RepubUca, contra o resto da Nação. 

0 1SR. JOAQUIM DE SALLES: - Nas costas dos outros ninguem sente nada. 
O SR. ADoLPHo BERGAJ.VIINI: - ··Esta é a doutrina de V:· Ex. Toda indi-

vidualista. 
o SI!. JOAQUIM nE SA~EJS: - Posso senti~ que V . Ex. esteja soffren:do, 

mas .não vou ao ponto de fazer uma revolta. 
O SR . .AJDoLPHo BERGAMINI: - Penso qµe a offensa dos dlrêltos de um 

cidadão é uma ameaça aos m eus prop.riós direitos! 
O SR. JOAQUIM DE .SALLES: - E qual o füreitó ameaçado pelo Presiàente 

da Republica? 
o SR . ADOLPHO BERGAJ\UNI : - V. EX. quer mais factos do que temos 

trazido ao · conhecimento da Nação? 
o SR. JOAQUIM DE SALLEs : - V. Ex. al!egou o assalto na seéÇão ão Meyer, 

nada mais. 
/ 
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O SR . .A.Dor..PH.o BERGAMINI: - Nada mais? E a depuração do . .sr. IrJneu 
Machado e de vairos Deputados? 

O SR,. PRESlIDEJNTE: - Attençã<> ! Está com a palavra' O· Si'. ·Baptistai li..U-
zardo. 

o SR. AiDoLPHo BERGAMINI: - Bemfücto o paiz cujo povo se revc0lta cón-
tra acfos d.esses, ·demo-nstrando, assim, que sua população não está morta! 

O iSR. BAPTISII'A LuzAÍtDo·: - iSr . Presidente, dizia eu que s i ·Outro resUJ)-
tadó n ão. t ivesse alcançado -o meu discurso- hoje aqui proferido, bastar.ia o 
a.parte qmi ·ha 'POUco acabamos de ouvir do-· nobre beaàer da maiocr:ia, e que 
é uma pro-meBsa e .uma esperança de liberdade na diseÜs0sãO ·da projecta;da 
reformia constitucional. Resta vêr s i a promessa se cumpre. Tenho duvida .. , 

O ISR, ADoLPHo BElRGAMINI: - [Neste ponto, <l!iscordo de V . Ex. ·o nobre 
leaàer disse, em resumo, que nossas immunidades parlamentares estão s0bre 
o ' cont>rôle do ,sr . Presidente da Republica. Oontra isso· .p•rotesto•. 

o SR. ANTONIO CARLOS: - Não disse Isso, 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Não disse nessas palavras; mas firmou e~se 

conceito. 
O .SR. BAP'i'lSTA LuzARDo : - ... V. Ex. af.fiTmou - e é preciso que fique 

bem consig.nado nos .dnnnaes desta Casa e <> rr.ais d'epressa possivel levado ao 
conhecimento do paiz - que a r efor m a da Constituição braSIT~ra· será feità. 
nesta Casa, s ob a m,aü; ampla, a mafs vasta das Iiberdades . ' 

.x 1' O 'SR. ANTONIO ·CARLOS: - Nesta Casa, seria fóra de duvida, por que a 
censura do Governo não pôde aqui entrar nem houve Presidente da Repu-
blica, s 'ob<retudo o actual, que pensasse nisso. Refir~-me aos debates na Im-
prensa. 
· .. O •SR. A'DOLPHO BERGAMINI : - Os debates são nesta~Casa; a divulgação õ 

que é ;feita pela imprensa. 
··O SR. ANTO·NIO CARLOS: - Nesta Casa, · é claro, 11averá -sempr.., liber-

dade . · ' 
O .SR. '.AIDoLPHo BERG-AMINI : -::- "JntFa muros", neste sarcopihago? 
O S.R. BAPrISTA ·LUZARDO: . - ·Quando dis"se, interpretàndo o aparte do 

leaàer; que sohre a reforma constitucional teríamos, .nesta Casa, a mpla. ·u-
berdade, queria di•zer que os debates, sobre o assumpto seriarr... immeüiata-
mente levados ao conhecimento do paiz ... 

0 ·SR. ADoLPHO BERGAMINI; - Isso não é poss!vel. .. Pois O propF!o 
discurso de V. Ex. n ão vae ser . publicado ... 

: O SR. BAPTISTA LuzARDO. ....:: ... por .m eio da mais ampla . publicidade; 
quando alludi á ampla liberdade, n ão cogitava da !iberda:ttê ·âentro desta Casa, 
da. liberdade de nossas palav.ras , simplesmente restrictas· aó Diario d.o Oon-

-gresso - norque não chamo a isso liberdade... , 
O .SR . .A.Do•LPHo BERGA.MINI: r- Nem V. Ex . , nem os p u.nllclsta.11 : 
O .SR. BAPTISTA· LuzARDo : .- ... nem os publicistas .. como muito bem pon• 

dera o nobre Deputado; quando disse arr.pla liberdade, queria sig.nificar -
ahi externando o pensa m enfo do illustre leader - que o Governo está no t lrm11 
pro~osito de abrfr t odas as valvulas de oppressão, franqueando todos os 
meios possivei.s qu,er aa Imprensa da· Capital e dos Estado·s, quer das ca;the-
dras, quer dos comi.cios, afim de que o paiz todo possa se m~nlfestar: 

Esper.o que o Brasil reproduza á·s scenas que ·cont.em.p1ãinos"·,a lém' dlt 
Cor.dilheira Andina; espero que quando se discutir esses assumpfo "à.é 'roãg.na 
importancia sejam effectivafüi,s as .promessas do nobre leacter. ' 

Tenho dito. (Muito bem; muito bem). 

O Sr. Adolpho Bergamini (para '11,ma explicação pessoal) : 
si'dente; a repetição ê a ,melhor figura de rhetorica ... (Pausa) . 

Sr. f:'re.-
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Des<le o arnno passado, ·poucos dias depois de ter a honra de representar 
o povo carioca nesta CaSa, levantei a questão da publicidade e divulgaÇão dos 
nossos dis cursos . Insur-ii.-me contra a deliberação da M€sa, suppriml:ncfo 
ao conn.ecimento da nação as palav<ras , opiniõ€s e votos mani.festados pelo11 
seus representantes. Antes de se decretar o estado de sitio, ou, para melhor 
dizer, de se re-d€cretar o €stado de sitio, em dias de Junho, recordo-me bem 
que o crwbre Deputado, •Sr. Azevedo Lima, alludindo a um discurs o seu, pro--
ferido na legislatui:a trainsacta, soblre siderurgia, ailegara <que eBS€ <Hscurso 
não fÔra ainda publicado. Entrando a aparteal-o, o meu presado amigo, cujo 
nome declino com todas as hon:enagens, e decido respe ito, Sr. Augusto de 
l.ima, em um .Jaruce ida· oração do rep-réoonitan.te carioca, p.e.rguntou qual a 
razão ~or que o discurs o do honrado parlam entar não fôra divulgado e, in-
sistindo ·na pergun.ta, aiccrescente:u mais ou memos nestes termo.s : "Si V . iEx. 
entregou, corrigidas, as pro·vas á tacihygrap:hia e a Mesa :vedou a publica-
ção do seu discurso, .impediu a sua divulgação, -formando. o rrieu protesto, 
porque não posso conceber tal restricção ás immunidades ·parlamentares". 

Ouvi a lição do mestre ccin: t a nto maior prazer, qua ndo ella se harmont-
sava precisamente _com a o,pinião de todos os doutrinadores, de todos - os pu-
blicistas e co·nstitµcionalistas. 

'\ 
Realmente, no que concerne ás immunidades parlamentares, sr. Presl- \ 

dent~, ha divergencla s . 'funtlas não sõ e.ntre os. constitucionalistas, mas lam-
bem . entre as ·Constituições . - · , 

O SR. ANTON·Io :CARLOS: - Para o nosso Regimento nã o ha controversia. 
O SB. AnÓLPHo BElRGAMINI: - Não ha divergenc-ia possível e ntre qual-

quer dispositivo de lei ou do Regimento com os da Constituição,, rnas havendo 
tem aquella de ceder .. em ifavor da :nossa :rr..agna .carta . 

o .SR. ANTONIO CARLO·S: - Mas onde V. Ex. viu na Constituição, ÇAspo-
sição expressa? 

O SR . ADOLPHo BERGAMINI: r- No art. 4~. ') 
o 'SR . ANTONIO CARLOS: - ·Que diz o art. 49? V . E x. leia . 
o .SR. ADOIJPHO BERGAMINI: - Mais ou m e nos ... 
O SR . ANTüNIO CARLos: - Mais ou menos,. não; é preciso ler. 
ú .SR. AooLPHo BERGAMINI: - Citan-do de cÓr, não gar anto a precisão: º" 

Deputados e •Senadores são invio1aveis por suas opiniões , pa:iavras e vo_tos no 
exerci cio do mandato. 

O SR. ANTONIO CARLos: - E V. Ex. co1ncl•ue da p alav1ra "inviolavel " que 
ha plena liberdade de pub1icação de seus discursos. 

o SR. ADOL'PHO BERGAMINI: - Não so eu, são os mestres de todos nôs . 
Dizia eu, diversificam as con stituições quanto ás prerogat.ivas -pãrlamentares . 
Umas i.nvestecrn o r e presentante da nagão dessas pre•ro.gativas apenas no exer-
cici() do mandato ; isto é rest ri•ngem-nas ao tempo em .que o DeP"utaido- ou o 
Senador permanece na Camara de que f az p a rte t'! o necessarlo para ir !!. 
sua residencia. 

C'onsoamte o-. a·r~ . 13 da ·lei con1Stitu cio.na1 de· 16 de Julho . de 1.87•5, ;na 
França, nen\ium men-, bro do Congre:oso. podel"íá ser per.seguido pelas opiniôe:: 
e juizo-s que emitta no ex·ercicio· do cairgo, o- .que, a nalogamente, se inscreve 
na CO'nstitutção a llemã. 1Na· Hespanha, ·entretainto,. p•ela lei fundamenta l de 
1:876, os 1Senado-res', como os Deputaidos, teem sllilJs ;irrnmuni-daides restringidas 
á reunião -do -.Congresso, não po-dern .~-er preso.s nem. processa.dos sem :p;révia 
licença, salvo f lagrante delicto- -o·u qua:rJJdo não es·teja reunido· o Senaido (ar-
tigo 47). 

Na Col·om!bia, a immu•nidade alTIJPara _, os m>embiros d-0 Co-rng<resso desde 
quarenta dias a ntes de princrpiarem as .sessões ·e se estende durante eUrus, 



,. 
_ -370 -

ma.s a i-nvioJ.abilklJade .p elas opiniõe\'3' e voto.s pe·rdm·a, no exerçfoi·o d& seu 
carg.o ( ar.ts. 1O6 e 1·0·7) • 

A America ·CLo· !NoTte resguàrda ·tamlb.em o Depuitaido e o Senax10r, os 
qua:es "gosarão do •p!ri1Vi:1egio de não ser presos du.rrunte sua· assisteincia âs 
sessões de suais respe0tivas ·oamail'éLS e mdo e il'egressa;ndo· de!Jas. " 

E' o a ntigo ·costume eomp!rimido· na f6r·i;nu1a eundo, moranváo et exitnde 
redeun~o. ' 

Em um .ponto·, porém, ISr. JPr.e,sid·e·rfte, todas as. !Ce~srtj.tuições e tol'!os o~ 

• constitucioJ.1ai!:istas estão éLCDÕTdes.: é o de qilie \a immunidade ·paT1aimenta;r 
protege, ·sem qua1'quer 'limitação, sem ~·estrtcção de qual.quer natm:ez;a- cip·po.st~ 

por 0utro :p0der, á livTe manifestação· ·do· PE(nsamento do· repil'esenta>nte da 
Nação. A ~nossa 'Go·nstituição, como a 1:1irg-.entina, é das mais amp.Jas. )ll t: 
dep•lorave1 ·que, .de·pois de de·batido o assumpto, esgotaidõ e rnsolv]cj.o, nã-0 sú 
em face <la liettra expr·essa da l•ei, não· .só deamte da. opinião do•s mestr.e<1, 
maJS ainda .da füter·pretação dos tribU1I1aes. e, mai•s ainda; deante .de uma ~urfa
prudenc!a 'l)M'lMne'ntar, só ag.01··a modificada, é ·para deplo·rar que a Camara 
dos .Srn . Deiputados, .pelo orgão· de s·ua :pil'•es·Ldencia, imp·eça a livre divul-
gação de quanto aiqui 0ccoorre,, apegando-se a uma questão •bysantiin.~, quo 
s.e Cinge a, il'•ecusa de .seu "visto" nos. o.ri<g.jn~s. foi!'ffi•a lidade . reput.álda por 
Gutro poder necessaria, em fa0e da e:xigenciã dai censura policial. 
- ó ISR. ANTONIO ~'.ARLOs: - Um.a. pergunta, que me occ-0rre e que peço ao 

nobr·e Deputa;do para, como co:nstitudoTtalista, 1!'6S·PO>n<1er. 
O 'SR. ADoIJPHo iBERGAMINI: - Não sou constitucionalista; s0u apenas um 

estudioso ... 
O SR. ANTONIO- CARLos: - Considero. V. Ex. constituctonàlistai e peço 

para respondeT 'â, miirtha .per.gu.nt·a. 
O iSR. AiDoLPHo J3ERGAMINI: - !Pois não, re.sponderei á pe'I'.gunta, sem me 

c.onside rar cons-titucional!sta. _ 
O .SR. ANTO'Nm iCARLo.s: - E 'ssa immUIIlidaide ab'rang·e trumb·em to.116s ~~ 

escr'iptos que ;porv;entur-a o Deputado ou o Henadar lefa da · trtbun,a? 
0 tSR. kDOLPHO BERGA:MINI: - Attenda O meu nobre coUega. Os ,texto~ 

da .nossa Carta P.olitica são am:P1o.s. Reconhecea:n-no15 os .. a utores, mesmo os 
que diorcorda;m da sua libe·ralidad·e. BaDba1'ho, .Carlos' Maximil1an0, Araujo 
Castro, düs naicionaes, e, em um estudo ma]~. <lHatado, os mestres. esfram· 
·g&iros, são ª 'P'·reciadps por Aure.U'!lo .Leal no rnai.s re.cente trabal-ho sobre o 
assumpto. Este, ·como AraUJjo 'Castr.0 e \Ma.ximHrnmo, il'·e')Jorta-s·e â jurispl'U· 
dencla e ·ensl'Ila: · · 

"As Lmm•müdf!,'C'loes pa'I'lamerifar:es ·estahe·lecidas' no art. 1'9 aà 
Constituição da Republica assegu;ram ao !Senador (no·ta-se a omissão, 
provavelmente deviCLo a ·failta tytJographica, do- Deputado) O· d!Te!tro 
de publicar o.s seus discuTs'o,s· proferides no· iParJ.rumento pela impren-
,sa, o·nde, quando e como lhe ' convier, mesmo illa vigencia do estado ae 

. sitio . . No actua l r e·gime.n ·polittco, a _publiddaJd,e dOS' debates é de sua 
essencla, ·popque todos º 's po,deres politic'o.s surgem .da; Nação, no 
e.:xer cic!O' de s·ua so•beraJni.a, e e.Na, como ·committente ào manda:to, pre· 
cisa saber de que modo· ag,em os seus rrepre.sentantes. A inserçâ<> dos 
discul'SO's s ómielllte na imprensa of.fi.cial, s·o'b a fiE;calizaçãõ do Exe· 
Duti.vo, an11ulla a ')Jub!iocidaide" •(.Ã.cC). do Sup . Tríb ~ d•e •6 de Maio de 

}<_ 1'914; .Acc. n. ·8 . 7-04, de ·23• de Outübrro d'e 1·92•2). 
"Po.r acco;rdão ·de •2·5 'de Nove!llbro de 1922, o. Supremo· 'I'rllm11a1 

't'aUficou ·e·ssa jurisprudencía. Os discuT.sos dos Senád•ores. e Depu· 
tado.s .pO'dem ser pubUcwdos ;yia imp1rnnsa antes mesm'o. de editados no 
D i ario do Cori,uresso, "uma vez que se·jam vi•sados pe,Ja Mesa da reis· 
pecti'Va ICamara ." !Com ta:! Vi&to, considerou o .Tr.ibunaJ, lia ''a cer· 
teza de que taes füscunsos não i)lfcringem as di!sposições regulamen· 
tares, não desto,Mn das no·rmas de cortezia )que os po.deres, :publicos 
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devem guarda ·nas suas· mutuas. ~··elações, nem podem ~e,r r;r·ejud\daes 
á o·l'dem publica." (Th. e Prwt., da !(Jrofnst ., vol. I, pags. 290,jl) . 

.Aihi estã . Desde .que ·O Deputado ou Senádor 1ncorp01ra a leitura aõ se·u 
discurso, fica· éssa Jeitura fazendo <parte Í'lltegrn.nte da sua oraçãJO. 

O SR . ANTONIO CARÍ.os:· - Nesse caso. en·tão V. iEJ.:x;. rte±á de 0h egar á 
conclusãio de que o· dtreito de cem.sura .9.eco1rrente ;da C~-nstituição paTa o·s 
casos de sitio, fica para sempre aim-u.l.1000, desde que haja De.pu taid.o ou Se-
na-dor que se ponha a;o serviço daquelles ·q'Ue chegaim a escrever oon-tra o 
Gover.no; 'instigando o pocvo lá rey;oij;l:a. 

o ISR. AIDOLPHO 'BERGAMINI : - o direito de ·CeJ11SUra contLnO.a a ser e·:x:eir-
cido . ·.Si um J:leputado ou Senaidor, e:imepci.onalmem.te, examlinando um es-
crip·to e não· .o reputa inconveniente ta:ri.to que o ·lê da trfüuna e o incorpora 
ao .ieu discurso; si, ·na linguagem do accôrdãõ ha pouco -li-d'o, "com o. visto 
da Tespectiva iCam •ara ha a cocteza de que o discurso não é prejud!cial á or-
d·em publica", nada ·impede que <Í ex:cesso ou <i-buso pTaUcado pela censura' 
rnja c.ohibtd-0 pela palavra do representante do. povo, no- exercido do s.eu 
:nandato. 

Do contrari-o, teri-amos este na ·dependencia do Che!e do Exécuttvo, all-
surdo tanto rnafor quanto os Deputaido1s são juize's do P'De:sdde:rf.te da Repu -
bJi.ca 'precisamente nos actos praücruios·. ma vigencia do· sitio . 

O 1Sll. ANTONEO CARLOS: - V. Ex . contesta que o !Plresldente da Repu-
blica na vigencia do sitio i>Ossa exer.cer a ·censur!!-? 

Ó S!l. ADOLPlIO BERGAMINI : - Não'. 
O SR. ANTüNIO .CARLos.: - 1Si V. Ex·. :reconhece que o DeputaM tem 0 

•Hreito de dar ampla pühlicidade aos seus· discursos chegariamos ao a;bsurdo · 
de q_ue e.Jle podeda Ier da trfüuna. um jornal inteirp qu,e houvesse sido cen.-
surado. 

O .SR. ADoliPHO (BERG.AJMl'NI: - .Si o Deputado ou o· iS·enador toma a !r8S·-
ponsabilidade peramte a Nação .que ;represemta e vem á t'l.'lbuna e ,pTOcede á 
leitura, é porque entende ,qué satts-faz ao.s seus mandantes e que illennum mal 
existe na :sua dhi'ulga.ção ---:- está exercendo um diretto. 

O SR. ANTO·NIO CARLos: ~D.e modo· que V. ·Ex. entrega a um Deputado 
ou a um Senador a extincçao com.pJeta do direito de censura que a Consti-
tuição dá a o Sr. iP•resideinte da Rep·ublica. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - E V . Ex . enbrega ao !Presiidente da Repu-
blica a prerngativa parJameTI.tar de 212 J:>eputa,dos e 63 Senadores, além da 
hon1:a, i.ndep·endencia e füg:rüdaue do Cong.resso -como inisütuição. Quem ;pôd.e 
limitar a liberdade da manifestação· ·do meu ipensamento.? Não sei mesmo se 
será facil ajustar. a aúto-limitação que a Camwra exerce ao espírito e texto 
da Constituição. Imagine-s'e que ao tnvezi" de um Deputado ler um artigo de 
iornrn,J, diz, por ·paiJ.avras suas, .o· mesmo· ·que o arttgo .. contém? 

O SR. GENTIL :;!'ÂVARES: - A1il}s, não foi a .hy.pothese foTmuil:ada pelo il -
lustre !e(J,àer. 

O SR. AooLPHo BERGAMINI: - A hy.potihese formulada pe.Jo iJlustr.e leaàer 
é çaipoiosa .. . 

o •SR. ANTONIO CARLOS: - V . Ex. ~·espomdeu satisfactoii-iaimeinte. 
o ~SR . .i\DOLPHO iBillRGAMINI: - Nem ti'ri·ha a ·ingenuidGl!de a:e s.upp.ôr q.ue 

lhe satisfizesse a m inha opirniãJO, p'o~s' que eu nãio aJdmitt.o a tutela do E xe-
cutivo em hypothese ai1guma ... 

O SR . ANTONIO CARLO.S•: - V. Ex . considera 1que um rurtigo antes cen-
surado póde ser pu:blica4o ·em um detocmina:do jo:rna;l, . que~ depois de lido 
possa .ser prMegi-do pe1a illmnunida.ie .parlamentar e , po-I"tanto, co,m àdQiei.to de 
1rnblicidade? 

o !SR. ADO!JP.HO BERG&M·INI : . - .Si imcor>pm·ado ao iS~U -discUirSO, não ha 
duvida. 
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O SR. AN'.l'ONW .CAR:L;o1s: - V. Ex. considera, portalilrto, que si tUJifu• ql\laJUrt.C> 
em .um de tel'minad.o d.ia um jor<nail II'esolver pubMcar insttgando• [evantes con-
tra a :o;rdem publica fo.r lido aqui, tudo dev~ .ser publtcaido•. \Muito 'bem. IPoo-
gmrito·: como co111:ciliar essa · o:pin<iã"o com 0 di.reito idie censura que · a: Oom·s•tl-
tuição attribue. ao· P.r.esid:€1Ilte da Repu0li'ca em .oaso de s i:tio quamto á :!)U-
blicação? . 

O HR. ADoLPHo iBElRGAMINI : - O ·hon1raxJ..o leader 1reno·va a ·perg 111I1<ta . e eu 
lhe :ren~vo a II'esp•osta d<JJda: o Presdd~nte da RepubHca mãe .exerce a censura 
polI' .si., mas po1r imtermedio àie .agiemtes. S.i e'Stes exo.rbitairem' e o jo-n1alista 
submetter ·o · a;rügo p;i-ohtbLdo a um D~putado" .ou !Senador, está .iflo ~cT.i<t e:ii.io · 
deste - que deve valer, m·esmo· :para o Zeader ida maioria, um poUJco maria 
que o ag•e:n<t'e de poil.icia - está :no oriterio· da parJamenta;r afeirk da c01rnve-
n.iencda .ou .inconvel). iericia da pub1icaç.ão, ajuizar rui. procedencia 01:i,_ do ex-
cesso da •C:emsura. :Desde .que O incO•T[l.OII'a 010 S;;,U di-SClLI'iSO ê que lhe não en-
con<trou inoo~v·eniente algum. E si o seu dd..scurso ipaissai [lelo fHtro · da Mesa 
e siruhe. no Diario do CongreS'So, não .vejo como defendEJ!t a prohtbiçãO de di-
Y,ulgal-o nos outros 0Tgão0s da dmprelli'la. 

O .SR . ANToN·lO OARLos: - Y.. Ex. eirJge, ao ~ado do Presadente da Re-
pubU.ca e paira os fins da ·eea'J..sura, a:nnuJ.Jando·-a ornmplet0J!nente, um Dé·pu-
~~. . 

o SR. ~01.<PHO BEJRGAM!NI: - ·E V. E·x. erig'e ao JadiO do Depl!itailO um 
beleguim pe'1tcioail, sufmcám1d!o -lbe :a voz. · 

O 1SR. •AN·roNio OARLos: - J'á vê, portanto, que V. ·Ex . :__ per_mHta-me 
Q.Ue o diga - lfoi mau interprete da Constituição. 

O IS!\'. 'i\JroIJpH/o 'BililRGA.MJNI: - Não. 
10 ·SR. ANTONio IC"1.RLos: - porque levou a sua interpretação a ,um 

absurdo. 
O SR. AnoLPHo BERGA>MINI: Absurdo decorre da .jn<terpretação de 

V. E<x., que quey submetter a prerogativa parlamentar - á censura policial, 
quer sulborqinar a opinião do· Deputado aos belequins da po'licia. 

'O !SR. ·ANTON'1o OARLos: - V. LEJx. est>á tne attrtbuindo opinião que nã,o 
expendi. Tenho o·utra fórrn'a de cpnciliar que não esta s ua. 

O iSR: . .AnoLPHo ~ERGAMINI: - , Naturalmente· será .cevceanido o ~direito 
do Deputado. 

O •SR. ANToNio ICA.RLos: - Não é cerceando,. Termina o -direito de um 
onde começa o do· ·outro. 

, O :s:a. Ll\.DoLPHo (BERGAMINI: - A<flé ahi. .. 
· ·iO 1S•R. t.JoAQU~l\II DE SAJLLES: - 'Se a Mesa dá o .seu visto para que os dis-

. cursos tenham publicidade no orgão ofd'icial, ·esses discursos . podem ser di-
rvulgaJdu.s nos jornaes ; mils o qlie nãe é 1possivel -é um .poder intervir nas 
attribu;J,ções d.o . outro.. · 

o .SR. A.DoLPHo BERGAMINI: - A a uto limitação da prop·ria C'amar?- não 
se pÓde exercer sem _.que .ci Deputado ;seja ferido e as prerogativas fiquem · su-
jeitas a um representante de poder extranho? 

·Observa o nobre lear'ter que repugnà a .submissão ·da Gaima1~a abs çapri-
chos do Executivo, a os propr i.os membros da. m aioria . Haja vi-sta a indicação 
do Sr . .Sá Filho, anno<te-se a .op-iniã.o do 1Sr. Joaquim 1d1e ISaJ:les. Estampamos 
os discursos no orgão off.icial, podem .ser .divulgados hos jornaes. Mas ,o Pre .. 
si.dente da !Republica não quer, ,inventou uma exi!jencia que a Mesa n_ão sa-
tiSifaz, 'de proposito t a lvez, resultando. a mo·rdaça aos Deputa-dos com .a conni-
vencia do IPr·esidente ldá .<Camara. Que· querem mais? 

Jlá V . .Ex. (dÁll'igitnào-se 'ªº Sr\ .fin.tonfo .Oarlôs) não conseguiu que se 
interpreta-sse com o mais severo dg.or o Regimento, ·contra os seus co!legas? 
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O SR. lA.NT.oNro CAR'L0S': - Nessa parte, não s ou eu; quem assim entende 
é o ·RegimeU<to, que o . nobre Deputado S'r. Baptista Luzardo .leu lha pouco. 

o Sill . .Aioo·LPHo \BERGA11'1INI:· - O Regimento dispõe j'ie uma ifõrma, e a: 
Mesa praüca-o de outra. M·as, deixemos isso de parte. Se entendem que a 
Mesa tem ·essa ifacu'ldaide, um~ vez visados os füscursos, é que ·elles não. con-
têm penhuma expressão anti-regimental, nenhum conceito· inconveniente , e, 
dados ~ publiddade no ·D~ario do Congresso, não vejo· como se .poss·a honesta-
mente 'defender a doutrina de que a -divulgação nos outros jo.rnaes é defeso. 

O .pr.op·rio Pres.idenrte, na resposta com que . me \honrou, .sa'bbado ultimo, 
frisou que a lll.ivuLga'Ção de discursos dos 'Deputados é ·um direito seu, mas, 
pa,ra o exerckio desse direito, o Poder Executivo exige um vi·sto, e a Mesa 
intercepta a execução ·desse liireito recusando-se, obstinadamente, · a satisfa-
zer essa formalidade. 

O :SR. JOAQUIM DE SALLES: - A questão 'é muito dif;ferente. Que m exerce 
a censura no D'iario do Congresiso .é a Mesa, e quem a exerce nos orgãos de 
publicidade são os agentes do (Elxecutivl'l. 

O SR. ADoLPHo !BERGAMINI: - A n•ossa queixa é de rtodo ponto razoavel. 
Creou-se um ·conflicto' -paTa d~r ganho de causa ao representante do Executi-
vo, em detrimento d.os representantes do Legi:;,lativo, e isso com· annuencia da· 
presidencia. da Casa, a quem incumbe, a quem ·corre o precirmo dever de de-
fender as nossas prerogativas. 

O llSR. JoAQUIM DE \SALuEs:. - Mas :nãe compete á !Mesa dizer aos censores 
o que elles devem ·censurar ou deixar de censurar. · 

O ISR. HENRIQUE DoDSWORTH: - O orador não está censurando a Mesa. 
O .SR. '\!DoLPHio .BEOOAMINI: - Estou. O 'Sr. Ministro da Justiça decla-

ra, na sua carta, que os· censores andam m·uito bem ·exigindo V·istos .1das Me-
sas do Co'ngresso, e que o Presidente da Camara tambem anda lbem negando 
esse vis~o. ChegamN1 · a esta conclusão: to-dos estão · muito lbem, . porque a 
·V10ntade omnipotente do Presidente da Republica i\ satisfeita. O se_u objectivo 
é evitar a pubJiicaçã.o, o .seu escopo é impedir a divyJgaição, e serudo esta im-
pedida, o lfim é collimado. E o Presidente da Camara corufraterniza ·com o da 
lpRepubJica, uma .das Casas do Congresso é supp'rimida e (irontcamente) 'IJ&ve-
mos em uma democriacia. ·. 

Fóra disso, é, faze~ poesfa . 
. o .SR. JOAQUIM DE S.ALLEs: - Acho uma füsposição inconstitucio.nal essa 

<l6 Regimento, que -d.á direito a6 Pre·siden.te, de, em situação no'nnal, cercear 
a publicação no Diario dq Congress'O·, dos discursos aqu_i ·proferidos:. 

O_'SR . rH'ENRIQUE 'DooowoRTHI: - Eu m.e recordo de que, uma vez, apartean-
<lo ·longamente a um 1Deputado que ·estava ·com a palavra, ifui •advertido. de que 
havia um orador na tribuna, e se me declarou que era m·el;hor impedir a pu-
blicação do !discurso <jo o·rador do que impedir que eu 0 aparrteasse. 

O \Sn. tAiDo·LPHo BERGAMINI: - Publicado um discurso no Di:ario ào Con-
gresso, que impede ª ' sua divulgação no~ outros jornaes? 

O SR . . JoAQUI.M DE SAf.LES: - Mas n&,o compete á DY.tesa dizer aos censo· 
res policiaes quaes os di•scur.s.os que deivem ser .. p.ublicados. 

Estou certo de qu8' se eu fizer um discurso de defesa_ justa, complefannen· 
te imparnial do Sr. President·e da Republica, o 8r. Ado.Jpho Be!l:gamini não 
o publicarJ.a :p.o Correia da . :pan,,hã. 

O S!l. ADoLPH.o BERGAMINI: -:- V. ~x. tem a resposta immediata no Cor-
reio da :i..fan,hã de hoje, onde está publicado o ·discurso ido Sr. Bueno Brandão, 
:na integra, defendendo o Governo. Eu, com'o <rncretario daquellé' matutino, o 
tfiz publicar. ' · 
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o ,SR. JOAQUIM DEJ SALLIDS·: - P ublicou como isca. 
O SR. ADoLPHo BEJRGAMINI: __::_ 1Se o !Sr. Nelson de •Senna es•Nvesse pre-

sehte, diria que a expressão de V. Ex . não ê parlamentar . .. 
V.ou pro.seguir, Sr. !Presidente. A questão da 1divulgação. dos disellrsos 

dos nobres Deputados deve .ser resolvida no· mais curto prazo, para a pro• 
priá honra da ICamara, aifim de que os representa;ntes do povo não tenham 
as suas prerogativas maculadas e offendiqas ~orno têm Bido atJê aqui . 

O 1SR. Hi;h'llRIQUE 'DoDSWoRTH:. - A liás, o pro·prio leader ida maioria não 
defd:niu o .seu mo·do de pensar a esse respeito. S. Ex . . nãio declarou se era 
ou não contrario á publicação dos discursos parlamentares . 

O .SR . APoLPHo BaiJRGAMINI: - Encerrada, por hoje, es:Sa questão, que me 
vem .pr.eoccupando, .ha largo temp.o, como demonstrei, peço venia para ~ormu· 
lar uma pergunta, já em outro terreno, ªº nobre leaaer, q,ue ann.unciam os 
jornaes do Governo, está em vesperas de deixar-nos. E eu acreidito porqu© 
a razão dada, pelo Sr. J.oaquim de SaHes, para S. Ex. pe!'manecer aqui era 
a accomodação das ambições nas com.missões permanentes. Não quer0 que ó 
nobre representante mineiro se afaste de nõs sem satisíazeir ao menos á curlo• 
sidade de aiguns Deputados, ·Sobre duas questões importantissdmas. 

Deve recol'íl·ar-se V . Ex. , Sr. Presidente, que o- nobre represetarite pelo 
Estado da Bahia, meu dil€cto amigo 1Sr. Simoos Fil'ho, em .dias do anno pas,sa-
ilo, após acaloraJdo debate em torno do caso-, reputado escandaloso, pelos 
Srs. Solidonio Leite, Agamenon MagaJ.hães e outros, da Revista do• ·suprem.o 
Trfbunal, formulou um requeri'.lllento so!icitarnd:ó a nome·ação de uma com-
missão parlamentar que ·investigas·se o qu e havia de veÍXl.ade rtas. aocusa-
ções trazidas a debat~. 

Assomou á tribu·na, rpor occasião de se deli.berar quanto a esse requeri· 
mento, a figura sempre sympathica e respeitavel do 1Sr . Antonio Garlos, cujo 
nome declino ·com a devida venia, illustre leader da maáoria, e empenhou a 
sua palavra de honra em que a Commissão ide Finanças, honrada com a 
:oresidenci8: de •s. lEJ;x., daria c aba€s explicaçõles á Gamara, tomando a si a 
tarefa de p.roceder á synfü.cancia, que o requerimento· ·do Sr. Simões Filho 
objectivava . 

Deante disso, o nobre represen\ante bahiano pediu a retirada do seu r e-
querimento', dizeu:udo que mais do que esse requerimento valia à' palavra do 
ieooer. 

!Outro caso, 1Sr. !Presidente, ;formulei e~, tambem em ~ias do anno passa-
do, um requerim€nto para que o Governo rernettesse a esta Casa a contà-cor-
ré:nte entre o Banco do Br·asil e o T1hesouro N a;cionàl. Igualmente, o nobre 
leaãer rveiu á trHiuna e declar.ou .que; n e ssé terren o da a pplicação J10nesta e 
justa dos dinheiros publicos, o ISr . Presiodente da .Repu·b.llca não temia os mais 
minuciosos e severos exames . . . 

ó SR. ANTQNIO CARLos: - C'onf.irmo. 
O SR. A'DoDPE(o BERGAMlNI: - ... . e, seguindo a norma de conducta de 

S. Ex., o leaãer concitava a Camara a dar o seu apoio aO' r equerimento em 
di-scussão. 

O requerimento tfoi approvado. O 1llustre l eaãer, depois de transcorridos 
:J.ongos mezes, foi agrruciado, muito justamente, pela população do Estado de 
Minas, com a promoção de Deputado a S'enrudor. Va e deix·ar-nos . El, ainda, 
naturalmente, pela carencia de témpo, tomado, todo elle, por multiplas oc-
CUIJaçõ·es e apprehensões.; não . nos disse qual o . resultado de um •como de 
outro requeriment-0. 

IE eu µediria a. 13. iEx. .que não nos abandonasse· .sem dizer uma pala· 
vra tranquilizadora, quer no que conce·rne á conta-corrente .do ·:Banco do Bva-
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si.J com o Thesouro· Naidonal,. quer no que respeita â.s aiccusações; l'evantadas, 
de existirem escandalos e grandes vergonlhas no co.ntracto da; Revista dó 
Supremo Tribunal, no de:l'.erimento a dotaçõies orçamenta/rias e na apJ!rovação· 
i~gisíativa desse oontra,ct<> . 

Feito esse appello, s:r: !Presidente, sento-me sem malor: demora, â.- espera,.-. 
ancioso, da palavra ido nobre lead-er, que, dizem, dentro dE:) poucos. dias nos pri-
vará da sua amavel companhia. ( Muito bem; mmto betm. O ora.aor éi cwm-
prímentado) . 

1SElSSÃO DE' 5 DE JUNHO 

O Sr. Baptista Luzardo (soibre a acta): - Sr. Pres~dente, volto ainda 
a o ocupar a attenção dos' 1Srs . Deputa;dos -e a attenção da presidencia da Ca-
mara com o assumpto, ,que, ha vairios diais, vem sendo de-batido nesta Casá e 
na imprensa,, - a publicação dos 1debates par1·am·entares . 

A questífo, Sr. IPres~dente, tem desperta;do o maior interesse -entre os nos-
sos publicistas e :!):a ICaimara, e esse interesse é ·bastante justificado porque 
não se comprehende, não -se pôde mesmo àdmittir ·que os discursos dos re-
p;esentantes da Na;ç~o, as ;mas· manifestações na tribuna desta Casa nao 
tenham a reper:cussão -naturlil que devem rter na jmpreJJ.sa. A censura poli-
cial da imprens.a não pó:de alçancar ' os debates parlamentares . A censura dos 
nossos_' discur.so.s está -sujeita â. Mesa. Mas a verdade· ê que se tem da:do â 
censura regimental dos d€bates da ICamara dos Deputa;dos uma tal extensão, 
uma tal :latitude, que essa censura tra.npôz todos os limites prefixados pelo 
Regimento Interno desta 0amara l'egtslativà . · 

Pelo a -rt. 280 do Regimento Intei:no da Camara dos · Deputados "os d:e -
'ba'.tes· deverão realizar.-.se com ordem e .solemnidade" . A solemnidade resu-
me-s~ na disposição do art. 281-__ "os Dep.utados, com ~xcepção :do !Presiden-
te fallarão de pé", cujo paragrapho unico admitte que "o 1:>eputaido só po1 
enfermo ·poderá o·bter permissão da Camara pa;ra !fallar sentado" . 

A ürdem dos de•bat-es ê estrulielecida pelos arts. 282 a ·284, sendo a ·inscri.pção 
doe ·01'adores regrada pel0.s arts. '285 :e .28'8: 

"Art. 282. A nenhum Deputado será permittido falar serr1 pedir 
a palavra e sem que o Pres·i-de.nte lh'a conceda. 

§ 1. 0 Se um Deputaido pre~.ende,r '!'allar sem que lhe haja si·do 
dada a pal~vra, ou permanecer na tribuna an~i-regiment!'flmente, Q 
Presidente advertil-o-ha conv;_ 1auido-o d. sent-:P:-se. 

'§ 2. 0 Se apezar .- dessa a;dve-:-':enci21. ·e desse convite, -0 Deputado 
insistir em fal'lar, o iÊ'residente dará o seu disc·~r.so por term'nado. 

§ 3. 0 ,sempre que o Presidente der por termina;do um discur,so em 
qualquer p•hase ·da oração ou da discussão, o serviço d<:J -stenographia 
dos debates deixará ·de apanhal-o. 

§ 4. • Se o Deputa;do insistir em perturbar a ordem, o·u o processo 
regimental de, qualquer <d.!scussão, o •if'residente con'Vtdal-o-ha a re-
tirar-se do· recinto., -durante a sessão'. 

· § 5. 0 O Pres1dente poderá. suspender a sessão sempre que julgar 
conveniente em .bem ·da ordem dos debates. 

Art. 283 . Occupando a tribuna, qualq·uer Deputado dirigirá. as 
suas palavras ao Presildente, oú â. Camara, -de um modo geral". 

§ 1 . 0 Reil'erindo-1se, em discurso, a um collega, 0 Deputado deve-
l'á. prece-d·er o seu npme do tratamento de ·Se.nfhor. 
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§ · .2. 0 Dfri.g1ndo-se a quaJ.quer colle.ga o Deputado dar-l•he-á sem· 
pre o tratamento de .S. iEK. 
· § 3 .. e Nenhmµ Deputado po.derá -referir-se a collega, ao Sooad~, 

ou a qual·quer dos seus membros, e, de um modo geral, a q•uaJquei: r,~ 
:presentante >do pod:er pu!blico, em :fôrma injuriosa, ou :d·es.coitez . 

.A!rt. ·284. O Deputado só ·poderá. fallar .' · 
a) pa:r·a apresentar .projeetos, indicações ou requerimentos; 
b) sobre proposição em dis~ussão· ; 
o) pela ordem; 
d) .para encaiminhar a v.otação; · 
e) €m ex;plicação pessoal. 
Wrt. 2·8'5. Para flindam:en tar projectos, indicações ou requeri-

m entos, que não :sejam de ordem, ou sobre i!1cidentes veri;l'kaJd·os no 
désenvolvinlento das d1scussõ!es, ou das v.otações, deverá o Deputado 
inscrever-se ·em o Livr.o do Expediente, a isso especialmente de:;tl-
na,do. 

§ 1 . 0 A ·inscripção ide orado-res para a hora do expediente· pederil 
ser feita durante a sessão da vespera,' ou no dia em que o Deputauo 
preteii:der occupar a tribuna. · " 

§ ,z. 0 ·A in:scri•pção obede:cerá á ordem chronoJ.ogi.cia da sua soli-
citação .á Mesa, pelo :Qeputado, pessoalmente. 

·§ ·3. 0 Inscrevendo-se mais de um Deputado para a hora do ex-
1Pediente terifo 1prjlferencia para oocupa,r a tribuna os membros da 
Mesa, para a ttend·er a questões de 01,dem; ou de econ omia interna da 
IOamara, .e o,s Deputados que a não o•ccuparam na .sessão aiinterfor, sen-
do daâa a. palavra a:os demais p·ela ordem d·e inscri'pçãio. 

§ 4. ~ PwbUcar-se-â, diar1aimente, no Dia?'io dJo Oong•resso·, em ad-
dendo á._ acta impressa, a relação .dos ora,dores ins·cri.ptos de vespera, 
ou a de•claração de que - não ha oradores .inscriptos para a hora 
do exipediente . 

Art. 286. O Deputado que solicitar a · palavra sobre ·Proposição 
em discussão nãio· vo1dem: 

la ) desviar-:se da questão em debate; 
à) malla r sobre vencido; 
e) usar de lingua;gem impropria; 
·d) ultrapassair o p;razo que ~he comp'ete; 
e) deixar de attender áJs __ aidvertencias do Presi:dente. 
Art. 287 .. O Deputado que não puder occupar a tribuna durante 

a hora' do expediente, ou durante as discussões., fal-o ~.ha ao· fim 'da 
1o:r;d.em do dia para "explicação pessoal " . 

Art. 288 . Quando mais de um Deputado 'Pedir a palavra, simul-
tarreamente, sobre um mesmo assumpto, o ''.Presjdente dmcedel-a-ha: 

a) ·em prim€-ir:o logar, aio autor; 
b) ·em segundo logar, ao Relator; 
e) ·em terceir.o· logar, ao auter do vo·to em sepa;ra,do; 
à) em quarto Ioga;, aos autores da.s emendas; · . 
e) em q:uinto le.gar, a um De•puta.do a favor.; 
f) em se)'to logar, a · um' Deputado contra·. 
·§ 1. 0 Sempre qué mais de 'dois Deputados ·se insáeverem JPara 

qualq•uer discussão, d:eve·rãio decla:rair, .préviamente, se são· prõ, ou 
c ontra, a mat€r ia· em débate, para que, alternadamente, a um orauor 
a favor _succeda um contrà, e vi:ce-versa. 
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.2. º Para a inscripção de oraidores á · discussão :da materia em 
· debate haverá um livro dos Debates. 

i§ 3. 0 A inscripção d e . oradores no Livro dos Debat~ poderá: ser 
1feita logo que â ·pràposição a 1ser discutida fôr incluida em ordem 
tdo dia. 

§ 4. 0 Na ih'Ypothese de todos os Deputados insior iptos para o de -
lbate de determ.inada ·proposj.ção :serem a favor, o.u contra, ser-lhes -:ha 
·dada a palavra pela 01,dem de inscripção" . 

A 0censUTa dos debates ê feita em v.irtUJd~ desta disposição: 
'"Art. 1289. C'mnp-erte á M-esa expungtr os ·debates a serem. publi-

ca:d·o1S, de todas ·as •eX!p·ressõe~ a:nti-regimentaes" . 
A competencía para essa ic·ensura, attTibuida á Mesa da Camara, só pôde 

ser transferida a outTo ·membro da !Mesa. qu e não o Bresidente quando n o 
exercicio . da presidencia, po.i-s, pelo· Re•gimento Interno, tal ·competencia é ex-
clusiva do \Presidenoo, illOS termos do seu artigo 124, numeros .g.o., 9°, 18 e 19: 

"1Arit. 124 . !São attribuiç.ões do Presidente, além d:e .outras con-
feridas neste iRegimento: 

8", interr.rnmper o O·rador, quando se desviar ·da ques tã o, quando 
tfallar 1contra o vencido, q uanJdo tfaltar á ,consideração ã Gamara, ao 
Senado, ou a a lgum dos seus membros, e, em geral, :;tos representan-
tes do poder pu bloico, advertindo~o á ordem e ;retirand9-lhe a palav.ra, 
se não fôr oibedecido; 

-9", c·hamar a attenção do orador, ao terminar a hora 'ªº expe-
dieiilte •e da Ol' dem do dia, ou ao se esgotar o tempo a que tem dire:i-
•to de occupar a tribuna; 

1,g·a, promover a publicação dos •deibates e de to.dos os trabalhos e 
acfos :da Gam1:t;r'a; 

19", não permittir. a •publicação de ex;pressõ'es e .cornceitos vedados 
·Pelo Regimento". 

O Regimento Interno da Camara confere ao Presidénte da Camara. ex-
preMsamente, a duração dos debates, a sua •puJ}licação e a sua censura e nâu 
ha nelle uma só disposiçã:o, nesse sentido, entre as attribu'ições dos secreta" 
rios, ·que Lhes perm.itta ·essa cens·u ra, a não ser como substitutos do Prestdente, 
no exercido das f uncções de [presidente. · 

Qiian,to á extensão do j_Jo,1J!er da censura dos debates, está bem accentuada 
na dispnsição dos art•s. 1,z4, n. 19, e 289, do Regimento: ao [presidente -cum-
pre "não permittir a publicação tde express'Ões e eoqic·eito·s veitados pelo regi-
niento" e a "expiingir dos debate.s a ser-em publfoaào.s to·das as .expressões 
a.nti-regimentae.s" . · 

Qiiaes são as expressões e con1ceitos " ved!ad,q•s pelo 1'eg-ií1nento" ou "anti-
rngimentaes '?, · 

1São as . previstas pelo Regimento Ip.terno no seu art. '283, retro-tran-
scripto . Tudo quanto ultra.passar as disposições desse artigo não é censu-
ra reg~mentail, é çe·nsura não permjüida pelo regimento, é censura antire-
gimental, abusiva, aberraNva das nq~mas a qual a ~ateria está s.ub'ordinada. 

Póde a Mesa da Camwrta àei!Xar de piiblioar, no· dia seguitnte, os rlkse'ursos 
pronwnoia.dos na Ca.-mara? ·Não. E-is o que dispõe o R egimento- Interno : "Arti-
go .232. O Dia.rio ào Co"1.gresso ·publicará .cada dia a aicta da sessão anterior, 
coin todos os detalhes. dos ·resp:eoÚvos ·trwbalhios" . E, mais expres.wmwnte,. no 
art. 23·3: "§ l.º Todos os discursos .proferi.dos durante a sessão s:e,rão .publ!-
cados por extenso· na acta impressa". 
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Alli estão, pois, as disposições regimenta-es que regulam a .publicação e a 
censura dos debates na reamara dos Deputados. 

A ga.rantia de publicida,de assegurada aos debates da Camara pelo. seu 
Regimento Tnterno resulta do art. 14, da Coristit.uição: "O.s Deputa,dos e se-
naJdores são inviolaveis por suas opiniões , paiavras e votos, ·n'O exercicfo do 
mandato". 

Commetando esta disposição •constituciona l escreveu o illustre e <'!.Puto 
A ureUno Leal na su a r ecente obra so·bre a Theoria e pratiica da , Oonstituiçáo 
Federal Br<I!Sileira. 

"Direito de publioar discurso-s - As immunidades :par:Jamentare.s , estabe· 
lecidas no art . 19, da Constituição da Republica, asseguram ao 1Senrud·0r 0 di· 
reito de ·pu.b!iicar os seus discursos proferidos no [Par lamento ·Pela impren-
sa, .onde, quando e como lhe convier, mesmo na vigencia do estado de sitio. 
No a ctual regimen politico., a pubhci<lade dos debates é de sua essenda, por-
que todos os poderes po!itfoos surgem da. nação, no exercico de s ua so.berania, 
e e!Ja, como Committente do mandato, precisa SaJber de ·que modo agem OS 
seus representiGj,ntes . A inserção dos discursos sómente . na imprensa official, 
SOrb a ct'isca!iia:ção do lillxecutivo, annulla a publid:daide. (.Acc . do Sup. Trib., de 
6 de Maio de rn.14. Riev. do Sup., 1'1,"lb., vol. I, 1 • parte, vags . 256 e seguintes .. 
Accõrdão n . 8.M4, de ·23 de outubro de 19122>.. . 

Por accõroão ·d'e 25 de Novembro de 192i, · o .Supremo Trtbunal r <11tttic.ou 
essa jurispru:dencia . Os discur.sps dos .Senad-ores. e Deputados ·podftim ser pu-
blicaCLos :àa imprensa, antes mesmo de editados: no Diario .do Congresso, "uma 
vez .que sejam vvsado"S pela Mesa da respe.ctiva Gam a ra". Com tal visto eon· 
s,tderou o Tribu nal, ha "a certeza de que taes discursos não infringem as dis-
posições regula m entares, não destoam das normas de c ortezia que· o~ . poderes 
J>ublicos d.evem guardar nas s uas mutuas relaçõles; nem podem -se.r .Prejudi-
ciaes ã orclem publica" . r(R ev. ilo. Swp. Trib., ,vol. IlV, pag.s : 1·6-18) . 

"' Art. 269 - I ndi1cação é a proposição' com que um Deputado sug,gere a 
m a nirf'esta ção da Camara, ou de. suas commissões, sobre determinados as-
sum1ptos. 

§ 2 . º As indicações I'ecebid<t·S ·pela Mesa serão lidas ~m summulas, , des .. 
pachadas ás Commissões com que tiverem correlação· e mandadas pub!.iea:r, 
na integra, na acta impressa dos tràbalh.os da Camara. 

§ •3 . 0 lAJs inrfüca ções independerão de .qualquer jul.gàmento preliminar da 
Cam1ara . 

Art. 155. A' Oa11vmissão de Oanstit·uição e Justiça, compete mani-festair-se 
sorbre os a s~rnmptos quanto ao seu aspectÇ> juridico, legal ou constitu.oiona.!. 

·Art . . 23(}. Todas ·as duvi-das sobre a intepretação des,te Reglmento '/Ut ,ma 
prat-ica, constititirão questões de orilem. 

- § 1. 0 Todas a s qiiestõies de 0trdem, claramente ·formuladas soriia resolVidas 
so/Jeranamerote velo Presidente da Gamara. 

Art. 123. O lPre·sidente. é o orgão da Caro.ara , quando el:)a houv~r de se 
enunciar collecti'vamenüi, o regulador dos seus tra balhos e o 'f isca l da s·u,n 
orcle1'n., tui/;,o na conforniiiJ,o.de deste Regfrnento . 

A rt. 124 . Sã.o attrtbuições do Presidente, a léim . <le outras conferi-das neste_ 
Regu)amento: 

,2•;' abrir e en cerrar as sessões ás ·horas competente·s, nellas m anter a or· 
dem e :fazer observa:r a Constituição, as rleis da iR,epurbliica .e. este Regimento; 

118°, pro.mover a !PtbbliJca.ção dos debates e de toàkls os trabalhos · da Ga· 
mar a; 
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19ª, não 1permittir a publicação de expressõ-es e conceitos vedados p.elo 
Reg.imento; 

121', informará Camara sobre .quaLquer ponto de ordem ou de pratica par-
latmentwr; 

20', resolve r todas as questões àe oràem quie o·ccorrerem durante a,;1 
sessões". 
· ·As quest:õ:es de ordem sêio', pelo art. 230, § 5º, as de reclaIIllação de "ob-
servancia do 'Regimento" e nãa as de ·não observancia,, •POl' acção ou omissão., 
as de acção não regimental, de tr!l(nsgressão, ou de} contraTi-edade desse Re-
gimenw. 

Q·ue é questrío de onlem? 
Questão <l-e ordem é toda a questão emergen1e durante o andamento ·do~ 

trabalhos de uma camara sobre a a·pplicação pro~pta e prática da sua lei 
Interna a acaso lmmediato. 

O SR. PllESIDENTE: . ~ De.vo pedir aio 'nobre orado.~ que 'inte.rrompa o seu dis-
curso porque os dez minutos de que podia. dispôr para fallar sobre' a acta es-
tão esg.otados. 

O SR. J3APTISTA LuzARDo: - Nesse caso pediria a V. Ex . me concedesse a 
palavra, para uma exp'HcaÇão pessoal, de·pois d.e encerradas as materias da 
ordem do dia. 

O .SR. PRJEJSIDEJNTE: - V . . Ex. •Será attendido . 
O .SR . ·BAPTISTA LuzA1uio: - Muito obr.igado a V. Ex. 

O Sr. Presidente: - Está finda .a leitum do expediente. 
Para s ubstituir o Sr. Euclydes Malta na Commissão de. 'Redacção, no-

meio o .Sr. Alcides Bahi?-, ·e, pàra substituir o Sr, Ribeiro Gonça! ves na 
mesma Cmnmissifo, nomeio o Sr. João Luiz F ,err.reira. (Pariisa,). 

'.l'endo o Sr. Deputado Baptista Luzardo·, na sessão de hontem, formulado, 
fallando sobre a a;c.ta, uma reclamaÇão, que, entretanto, teve de adiar para 
depois da ordem do dia, por escassez de tempo, não co•ncluindo seu discw:so, 
e,m 0que rnultrplos as0sumptos ~oram intercalados, sinã•o quasl e,5•gotada já a 
propria hüra regime1ital, da·' ·sessão,- fiquei impedido· de ãar.-lhe a ~·es.po·sta 
immediata, que lhe era devida por obrigação de meu carg0o, infonnando á 
Camara sobre o•s pontos de O·I'dem ou de pratica padamentar por elle abor-
dados. · 

Parecia-me que os actos da Mesa e os do Presidente da Clamara, a res-
peito da publicidade de discursos, estavam fartamente explicados e ampla-
mente esclarecido•s ·nas varias falias, que tive a honra de di·rigk á Camara. 
Vejo, rporém, que assim ·não 'julga . o nobre De·putado·, não .obstante espera.i:-, 
para sua reclamação, remedia, que, .no seu conceito, não mais de outra fonte 
qualquer, mas sóme•nte da C'ommissão de Constituição e Justioa lhe pôde vk. 

Com esse intuito, renova todas as arguições anteriormente :feitas neste 
recinto e até tfóra delle; reprodu.21 os artigos do {Regime·nto, que, mais do 
que á causa que esposa, ·a proveitam á conducta da Mesa, e os de j'O>r·naes, 
com os quaes não tem a Camara., ou a JY.Lesa qualquer ligação ou · re;;pónsa-
bilidade . 

Com esse ca1:]edal ;f.az a obra injusta de ac.cusar o Preslde·:rtte da Ca-
m;:ira de faltar aos seus .deve·res de orgão das prerogativas desta Casa do 
Cqngresso e de director .supremo e imparcial dos seus trabalihos. 

Não po.sso acceitar a accusação, 
Qua;si cinco annos de exercicio assíduo e co.nstante deste cargo , no qua.l 

me esforço por ser um· mrug!strado (apoiados; rrvuito bem), onde nunca fiz 
uso de direitos sinão forcado rp·elo stricto cumprimenfo de deve•res impe-
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-rio.sos, .me dão a fmça moTal necessaria para ,pedir dos _meus co)legas .a Jus-
tiça .e a imparcialidade no julgamento deis meus a;ctos, o respeito. e a cortezia 
nas referencias á minha conducta . (Muito bem). -

Neste recinto e nas relações pessoaes co.m os S-rs.· Deputados, não sei 
distinguir .entre adversariios e correiigionarios (muito bem), deixando· me>S· 
mo de apurar minudencias no trato, par.a q\j·e ninguem veja qualquer dif-
ferença, sympat•hica ou antipathica, a respe_ito de uns c1l'n1lra outros, por 
parte do Presidente da Camara. A tal propo·sito desafi.o. contestações fun-
daidas, tal a convicção em que estou qe vir mantendo sem discrepancia, essa 
norma imparcial e recta, de proceder. -

Na direcção do·s tra;bal-hos da Camara toda -a Mesa é solidaria e cada 
um d·e ,hõs exerce as funcções especiaes do seu cargo_ sabendo qu" tem o 
a pofo dos ·outros, porque todos se em-penham no decidido esforç~ de cum-
priT ' rigorosamen te e dignamente seus deveres . (Apoiados). 

To'do o expediente da~· - sessões, a direcção e inspecção dos s;i,rviços da 
Secretária, o re·Cebimento e .expedição dre correspondencia oil'ficial da OanÍara, 
estão. pelo art . i.28 do Regimento, a -. ca-rgo do Sr. 1 º iSecretar-io, à,e onde 

_r.esulta que o Presidente sõ -pôde exercer as attribuições de pro.IT.o-ver a pu-
blicação dos - debates e de todos os trabalhe·S e a:ctos ,da Oamara e de não 
permitti_r, a publicação de expressões e co·nceitos vedados pelo Regimento, 

_ mediante- o despacho feito e as·signado pelo Sr. 1° .Secretario encàrregad0 do 
ex::Pedien:te, porque o P;residente (art. 12'4, n. , 2.5), ; sõ ass-i<gna a cow:espohden-
cia d~stinada ao 'Presi-dente da \Republica e 'ás. assembl.éas _estrangeiràs. No 
con~eito dos nobr es Deputados reclamante~- d'alto -aos m'eus -deveres: porque :iã.o 
assigno pape-is destinado-s ao Diario do Congresso, por i:ntermedfo do .director 
da Imprensa Nacional, que nãô é, entreta.nto, Presideü1te da Republi~a -nem 
assesmbléa estrangeira. 

Falto aos meus deveres, rporque os jornaes diarios publicam· dlsc'ursos 
de Deputados da maioria sem o visto da Mesa e não .publicam os dos da 
mino·ria ai.nda · "quando· a;\J.toriz:idos para. o Diario ào Congresso e neUle pu~ 
151icados, -como si houvesse alg~m arügo no R _egimento ou alguma · dl&posi-
ç:ão de lei que m·e desse a facu.klade de reg ular o procedime:nt'.> do~ censores 
policiaes ou de m edir as preferencias dos directores da imprensa desta ·capital, 
de f6rma a forçar uns e o.utros a seguir minha o.ri~ntação e ' não a ·'aos que 
Jhes pódem orde~ar a conducta. (Apoiaclos · muito bemi,) .. E porque julg•ain su" 

•s ilf:uaÇão .inferior e :~ .a criesse caso dous ;pesos e duas mecidas, falta o Presi-
d·ente da Camara aos seus deveres não tomando provide ncias em · defesa das 
prero.gativas dos Srs. Deputados, qu~ -entendem estar, neste particular, a 
meu cargo, e nãQ: a seu proprio ca;rgo . Teriam razão o·s nobres Deputados 
si, ao preparar o expediente para publicação dos debates parlarr.entares, au-
torizasse a Mesa a expe dição de cópias visa das em d'avor da maior.ia e as ne-
gasse á minoria; m a'.s a Mesá sõ visa os o·rtginaes destinados á pul;>licação 
official e até hoj.e não· visou oµtros papeis para publicação· extra-o:Nlclal, 
sejam da maioria, sejam da n;iinoria, porque e1_itende que só lhe cumpre 
. promover e regulái: a publicaÇ)ãÓ no Diario do Congresso. ( Mtt~to bem). 

Os accõrdãós· e sentenças inv·o·cados para ga rantir' a publicação de -dis· 
cursos- .n a imprensa diar ia não. reconhecem tal direito1 ·como prerogçi.tiva do 
Senado ou da Camara, m as como · rfa culdade assegurada aos congressistas, 
.Sen,·a!d9res e Deputados. !Si não é prerogativa da Cama-ra,, nã'o cabe ao seu 
Presideµ te, orgão ·da collectiv~dade, pro.pugnar sua effectividade, ·mas ar càda 
um dos .Srs. Deputad'O.S, que ' fôr tolhido no exer cido de.Jl.a. 

E que .não é uma prerj)gativa da Camara do·s De.pud.aos é a pro·pria Ca-
mara ·quem o r e-conh ece e proclama •na ·Sua lei orga'!lica, no seu Regimento 
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interno, quando preceitua, no art. 71 e seus §§ 1° e 2°, que a inviola.bilidatfo 
não se ·estende lis palavras que o Deputad·o proferir, ainda m.esmo· em sessão, 
desde que eUas nã.o se liguem ao exercicio· do m<PÍiãato . e nen'hwma rela,ção, 
tenham com este e que não se consider am inherentes ao- exercicio do mandàto 
as publ-icaçÕes e transcrições f eita.s inid>iv~Wiwimente pe·lo D~'i14tado, desq;e que 
o sejam f óra do arglio ottiO!al da O.amara, qwal!q'U)er q'lle se,jiCL o assumpto d'a-
queZZas . 

As immunidades parlamentares são um .privilegiü, uma eX:cepção, u.ma 
garantia ao exercido do manda to e, como todo privilegio, devem ser enten-
didas restrictamente. A lei reguladora do exercicio desse pTivilegio é o Regi· 
mento Interno, que estaibelece os desdohraimentos do texto da Co>nstituição, 
referentés ao modo de fu.nccio·na:mento da .legisla tura. No senti<lo ordinari~ 
não é uma lei, por faltar -lhe a collabo-ração do Senado e a sllncção do Pre- ~ 

sidente da Republica; é, porém, uín acto exclusivo da Camara LegisaUva, 
autorizado pela Constituição, art .. 18, in'stituindo regras imprescin.füveis ã 
existencia respectiva, creando deve.res,. reg,ulando direitos, organizando o pro.~ 
cesso legife·rante, estabelecendo penalidades para suas infra cções, modelando o 
exercicio do mandato de seus membros, assegurando a direcçã o de seus ti"a-
ba.Jhos, etc. E' o estatuto o,rganico ·em virtude do qual a corporação vive 
dentro da ordeiro legal, e que, s i nã o existisse o u d eixasse de ser 01b.servado, 
tornaria· tumultuaria e anarchica qualquer reunião. O Regimento ê, pois, 
de facto e de d·ireito, uma léi o-rganica especial, de O·rdem publica , gerado•ra 
de direitos e deveres, para os que .fazem 'Parte da corpor•ação. E' aindai . e 
pri.ncipalmente uma auto limitaçã o, que a · propr ia Camara se liripoz a 'bem 
do completo exito de sua ifuncç;ão .coIJ1stit ucionaJl de ooUaJborador ana forma-
Ção das leis -do .pa.iz. (Muito bem). 

Os no.bres Depu.taidos se incumbiram da leit•ura de quasr todos os ai tigos 
do Regimento e nenhum delles se refere a: publicações ifõra do o.rgão official. 
Entretanto, reclamam da: Mesa pr<ivide n cias s obre essa publicação que o 
Regimento n ão regula nem a utor iza e que r em. que o Presidente da Camara 
exo'rbite de s uas funcções e vá .ple·itear a lhures por direitos .tndividuaes dos 
Srs . Deputados fõra das no;:mas r egime·nta.es, unica fonte de nosso.$ direitos e 
deve·res de representantes da Nação, ao mesmo tempo que censuram a Mesa 
por ter cumpri•do esse Regimento, quando mandou ouvi·r - depo·is da Com-
missão de Co.nstituição e Justiça - a Comµüssão de Policia, a respeito de 
uma· indicação qu,e trata de interpretação ou reforma do proprio Regirr..ento, 
assumpto de exclu siva e pri-va tiva co·mpetencia desta e não daquella Com-
mi,ssão . E os termos em que co·ntra isto infundada, illegà l e injustamente 
se reclama são de moide a parecer que a Mesa quiz, açambarcar, ou u surp ar, 
abusiva e v iolentamente, uma attribuição que não teJ?il n em p ôde te·r. 

Os nobres Deputados enganam-se SUP·POIIldo q ue a Mesa ou o Presidente 
da Carr.ara se arreceiam do douto parecer da egregia Commissão. de Con;·ti-
tuição e .Justiça ·s9bre a infücação do .Sr . D eputaido \Sã Filho, po·rqu·e, ao 
contrario disso, todos aincfa!'nos por ·uma solu ção em que fique a ~alvo a 
digl)Ldade desta Casa do .t·ongresso, emp.enho maximo de todos os propositos 
da Mesa e prêo·ccupação ·constamte do obscwro Presidente da Camara. Que os 
nobres . Deputaidos da mino'fia exami-nem com severidade, mas ·com justiça e 
sem paixão a conducta dos que t eem· a honra imme-recida de dirigir cs tra -
balhos da Can:ara, para que a .serenidade n ã o deserte do: recinto de no:;;sas 
deliberações e ,possamos vêr d·evi!darr:•en te avahaido·s e r econhecidos nor todos 
os bo.ns espiritos, patriotas e jljstos, os se.rviços que prestamos a~ palz no des-
empenho de ·nossos manda:tos- a .e reip·resentam.tes da N~o. (Mui.to bem; 
m11ito õem). 



-382-

O Sr. Wencesiáo ·Escobar: - ,1Sr . .Presidente, é. absolut-aimente impoSsi· 
V·el termi,nar em sete minutos o assumpto que mé traz â tribunà. 

Mias, para não perder ,esse direüo, e ter, de nv'Vo, de me ins·crever em 
ultimo Jogar, vou ini·cial-o, pedindo a V. Ex. que, ao esgotar a o·rc?m do· óia, 
mé considere tnscripto .para uma Xplicação pssoa:l, a;fim de terminar mi· 
R·has .considerações. · 

Sr. Presi!dente, como a eleição presidencial -está por pow;io men-Os de 
no'Ve mezes e pe•r.ce.bo, nB;s alturas do Olympo, activo trrubalho- na es·Co-lha do 
càndidato a esse alto posto .de responsrubilidade, se me permittirá fazer a:lgu· 
mas po'I!derações a respeito deste .importante B;ssumpto. 

·como V. Ex. sabe, c0·stuma haver nas companhias de operas e o·pevetas, 
no corpo de codstas', afim de se lhe d·ár maior aiparato, figuras que não can· 
tam, aipenas fingem, abrindo a bocca para illudir o p-ublico-; 

'Em se tratando de eleição., em nosso pai·z, ·sobretudo presidencial, em 
regra, tem sido este o papel rep·resentado .pelo po,vo brasileiro, de um com-
paTsa incons·oient'e· nesse simulacrp. de eleição a que os ·pretenso;:; dem0cra-
tas da RepubHca reduziram esse pleito . 

-Que presentemente estamos vendo? 
O honrado Presidente da Republica em combinações, co.nfe·reneias ... , 
O SR. A,NTONro C:ARLOs: - Posso assegurar .aV . :Ex. que não ha iimai só 

confere,ncia do Sr. Prestd·ente da R epublica sobre assumpto àe successão pre-
sidencial. 

· V . Ex. está trazendo para aqui boatos e versões inveridlcas. 
O SR . WENCEJSLAo EsooBAR: - Por muito que me mereça o· nobre leaàer 

da maiorla, não posso, absoLutan:ente, acreditar que o Presidente da Repu-
bUca, conve-r.sa'I!do com qualq.uer" Governador ou PresTIIeh1e· de Estada n!í.o 
trate, como a ssumpto obrigado, da successão presidencial. 

. O .SR. AN'.l'ONIO CARLo-s: - A' vista disto não se pôde apresentar nenhuma 
contestaçã o-, coUcicando-se V . E:x. nesse p'onto de vista extrémadissimo. 

6 SR. WENOElS'úAo füsCoBAR: - ... com os representantes de um ou dos 
doús dos rriaior.es Estados de \ mporta ncia eleitoral e ecOIIlomia, fazendo vir 
pr.esiderites á sua prese-nça e envia ndo emisssarios a out·ros. 

O nobre leader da maioria, segunêlo fol' noticiado pela iml:>rensa, foi a 
S. Paulo tratar -especia.]_men.te deste assumpto co.m o Presiden.te Carlos de 
Campos. 

O SR. ANTO·NIO CAru..os: - V. Ex. me permittirá dizer que, nesse ponto, 
a noticia 'não é exacta. Si as outras conferencias versaram sobre a successâo 

· pTesidencial ·como a . minha, então pôde 13'e ver como são inveresimeis as 
hoato·s. r · 

o :SR . WENÇEJSLÁO ESCOBAR: - Acred:lto n 'à palavra de V. Ex. Quanto ás 
outras conferencias .rião posso dizer o ni.esmo. ' 

Assentada a escolha definitiva do candidato a apreesntar-se, o Chefe de 
Estado ap·ressa-se . em dar sciencia aos Governadores e Preside·ntes das ,ie· 
mais unidades da F ·eleração, que taes e taes Esta dos, ordinariamente, dou1 
ou tres. dos . mais ,importantes, accordaram em votar nos candidatos A e B 
para, respectivamente, Pre-sidente e Vi-ce-Presid-ente da. Republica. 

Os Presidentes e Governadores scientid'foados po·st factwm, multe emb1>.-i 
não e.stejam, ~m consciencia, de accôrdo com as ·candidaturas indicadàs, como 
nada adeanta;riam -em fazér o-pposição, ante·s creariam aiMiculdad·es maiores á 
admintstração de seus res·pecüvos Estados, -acham _mais a,certado- "' pratlén 
concordar corr... as- can'didaturas indicdas e, muitas veze·s, atê applau:J.il-as com 

, enthusiasmo . 
.Segue-se, após e·sses · trabalhos deste -cons!stor!o !o'ecreto C'1Jos l)' .. p.nejos 

são, entretanto, ·claramente pe.r·cebi·dos .pela es'ClJ1arecida opinião, a :reunião 
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espectaculQsa da Con'i[enção nacional, orn!te são pubJi(!amente apresentados 05 
ca:ndidatos officiaes á presidencia e vice-·presidench da Republica. 

A Conve,nção, a Camara sabe 'Ji)erfeitamente, é quasi exclusivamente com-
posta de congressistas, cuja .missão 'Se limita a charnceUar a escol'ha iiá a.p-
procvada .por todos ou pela grande maioria dos Estados; e nãp podia mesmo 
ser outra, porque si houvesse, congressistas · dissidentes do pensaimento do 
Governo de seus Es·tados, esses, ipelo menos da vig<mcia desses governos, não 
vqltariam rr..ais ao c~;mgresso, porque, raros, muito raros são os represeu-· 
taintes que . teem força para se fazer el~ger p0<r infJ.uencia ,propria. 

O Si:-. W·encesláó Escohl!J' (*~ (para uma explicação Pe.ssoaD: - Sr. 
Presidente, quando fui interrompfüo por ter teirminado a hora do expedienw, 
fiquei no ponto em que explicava a acção da Conv.encão na escoilha dos ca.n-
did·atos á presidencia e vice-presidencia da Republica. ' 

P0<r fala.r em Convenção·, vem á baila um ponto em que estpu de intel~o 
e pleno accôrdo com o meu honraido e irre'ductivel adversario, o Presidente 
do Rio Grand\J do Sul, Dr. Borges d~ Medeiros, e com os meus illustres col-
<egas de bamcada governistas ·que teem a5sento :nesta Casa. 

Esse p@nto é aquelle em que S. Ex. :respondendo a um telegrl),mma do 
!inado Dr. Raul Soares,. nos primeiros dias da gestação da candidatura do 
Presidente actual, !firmou um '[}rh1-cjpio genui·namente republicano, dizêndo 
que a todo ddadi:lio que se propuzesse á alta i·nvestidura de supremo màgis-
tra:do do paiz, occorria o preci-puo dever de tornar publicas as suas idéas, as 
suas o-piniões, seu program,ina, as sua~ normàs adrrünistrativas, emfim, a 
sua politica, sujeitando-a á mais larga discussão; q.ue a Convenção, depois 
de SO'bejarr..ente 'CO·nhecid0< os candidatos estarem acceitos por todqs os Ns-
tados, ou pela maioria, não ünha mais razão. de ser, era uma inutilidade, 
uma verda,deira superf-ectação, . jui,zo com o que estou plenamente de accôrdo . 

./\.gora, si o m·eu Il!ustre conterl'amoo proclamou essa dout'ri-na gsnuina-
mente republicana como recurso ds occcasião, ipara armar effeito, sô para 
uso externo, não sei ... 

o SR. LINDOLPHO <i>OLLOR: - Não acredite nisso V. Ex. o .Sr. Borges d<! 
Mede.iras timbra pela su'a, sinceridade. 

O :SR. WENCE&LAo IDscoBAR: r- ... çomo não· sei si está .füs·posto a . sus-
tentar esses conceHos, altamente democraücos, em todos os terre·nos e em 
todo's os tempos. 

0 SR. LINDOUPHo COjjliOR: - Eoop·rimem i-&éais ,Jangada s, ' @oa semente, 
O SR. W ·EJNCEJSiLAo IEscoBAR: '-- Aguardemos o futuro, que nos. daré. multo· 

breve solução a essa questão. 
Outro ponto em ·que tambem não posso dei:ii:ar l:le p•retsar as minhas ho:-

menagens ao honrad·o Presidente do !tio Grands do Sul, é o de ter S. Ex., 
apezar de se acharem sua.pensas as garant!a!il co,nstituciónaes no. Est•adu, 
levantado a censura da imprensa, damfo-l:P:e a ma\s a mpla Hberdooe. 

Isso quer dizer que, no Rio Gramde; os adversar1os ipodem francamente 
analysar ·os ai:;tos do Gove·rno, criticar a sua orientação sob todos 9s pontos 
de vista, desde que se mantenham dentro da lei. 

O SR. SIMÕES LoPEJs: - Continuaim a trabalhar, Tá, em plena' liberdaide. 
O SR: WENCEJSLÁO ESCOBAR: - Como· é bem de vêr - e a Camara acaba 

de ouvir o aparte do meu illustre coUega, :Sr. 1Simões Lopes - a sua. im-
prensa, defem:l:endo·-o, eleva os seus meritos atlé á altura de astros que os 
telesco,pios ainda não alcançaram; mais .g, Ex., d,e á'ácto, 1reve'la.~se um 

(*) Não ·foi revisto .p;elo orador. 
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·homem, .. não é ·um covarde, honra as .tradições .de ·coragem da ten-a de . que é 
fil'ho . . 

Aqui, assignalo o vergonhoso contraste. Na' sé<le do Govern'o da Repu· 
blica, nem se perunltte a .publicação dos ~cursos dos· Deputaldos da opposl· 
ção em outras fo~1hais,. que não seja o Df;a,rio Offi<ciJal. A Mesa da Camara 
entendeu que, ·[lóst-0 o · seu "visto" em uni discurso e publicado este no or.gã.o 
official, está finda a · sua missão, o discürso .pÓde ser publicado em qa.àilquer 
jornal do paiz. · · · 

Realmente, esta é a doutri·na juridica, esse é o :direito, mas qua~do o 
paiz está em situação no.rmal. Quando, porém, atravessa uma situação anor-
mal como a nossa, e os censores da imprensa, fo.rçados pela Poücia, e:i:lgem 
"viste" da. Mesa para que os discursos dos Deputados jla opposição ,:;io~.sam 

·ser pubHcados em outros diarios qu enão o do Congresso, .parece q:ue a · Mes.a, 
neste cruso, não devia recusar ·essa formalidade, e, si, recusa, tambei:µ devia 
estender essa negativa aos discursos dos Deputados da mai~ria. 

o .SR. AGAMENNON DE MAGAI.iHÃEs : - A mesa nã;o visa os discursos da 
minoria n€'Ill 'da maioria., slnão .para~o Diario do Congresso; é o que o Sr. 
Presidente aicaba de declarar. ' 

O SR. 'W!ElNaaSLÃO EscoBAR: - Espere o nobre Deputado que conclua 
meu 'racioclnJ.o. Vejo frequentemente discursos, dos Deputados dá maiorla.1 

pupUcados em varios jorna~s que não o Diar-io do O'Ongressó, de onde ' -con· 
cluo, ou que a Mesa sómente néga seú "visto" aps discursos .. dos Deputados da 
oppos1çao, ou, então., .que os -coocores da irr.JP'.r.ensa, fo,rçados pela policia, só 
e:xigem, o "visto" no.s df.sc;mrsos. proferidos pelos Deputados da op.poslção. 

Nesta hypoth.ese, a Mesa, por um dever de equidade e, mais :àiinda, em 
defesa da igualdade dos direitos de todos os Deputados, não deyia negar seu 
"visto" aos discursos dos - Deputad-os da opposiÇão afim de serem publica-
dos em outros diarios. Nega.ndo-o, .parece estar de mãos dadas com a pÓlicia 
para não ·serem .e:;;ses discursos publicados em outros jornaes, afim de não 
terem maior divui.gação. As censuras que no Congresso se f.azeir.. ao Go· 
verno, ou então se transformam ·q.uasi que em instrumento da .policia, papel a 
que :;-e não qúlz .suboll'di·na r, -com toda a hombrf.dade a Mesa: do .senado. • 

O S&. iLs.nPqLDINo DE OLI'\!EIRA : - Dahl, uma desigualdade flagrante e 
odwsa. \ . · -

o SR .. LEOPOLDIN-o DEl OLIVEIRA:_ - Vou agora, Sr-•. Presidente, pei;;ll,r de IlOVO 
o fio da minta oração, no sentido de · explican:- o processo pe lo qi1al se fa7. 
a · escolha dvs <'andidatos á presidencia da 'RepubHc::t. 

Por ulthl'r..o a ppaFece, figurando n este concertante, politico, o povo; re-
presentado pelo. . eleito.r.ado, mas não ·canta, quero dizer, não é ouvido .na esco-
lha dos .candidatos; é apenas c hamad!o :paTa chancella)-a · pela 1'.icção das 
eleições. ' · ' 

Como vê á 'Oam ara, este processo da escol•ha para -candidatps iL presidencfa 
e vicé-presidencià da R epublica afasta-se verdadeiramente das normas de· 
moera'ticais, é a negação dos p·rincipios dessa doutrina. Essa iniciativa não 
de,;e parJir ·do P.1iesidente 'da Republica: 

o SR. ANTONIO CARLOS: - Apoiado . . 
O SR. 'WlElNCESL.Áo EscoBAR: - Peço que se consigne o aparte do illustFe 

Zeader. ~ão dev~ partiir do Presidente da Republica, mas sim do povo, pelos 
seus or.gãos ma.is immediatos, as Commissões· Executivas, Directorio,s, Ca· 
maTas, Tntendencias Mmiicipaes, .no dizer dv13 ·olassJ.cos, .a celli~la mater das 

• liberdades (Populares. · 
De out ra lfõrma, acontece o .que estair..os vendo: o ·Ohefe de Estado con· 

v.ertendo-i:;e'. no grande eleitor do Presidente da Republica falseando as insti· 
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tuições, que nos regem, com a · cumplicidade dos co·ngresssistas, 1nooià.entes e 
governado.res de Estados, que deviaim .ser os primeiros a evangelizar o re~ 
gimen democratico pFeconizado pela nossa magna-· carta, e são, entretanto, 
os primeiros a detur.pal-o, o -q·ue sô posso attribuir a duas causas funda-
mentaes - primeira, ignorancia do eleitorado de seus direitos e deveres poli-
ticos; segunda, o amor mais nas. palavras que no coração daquelles ou qa 
'maior (parte daquelles que teem governado este paiz. 

Governo democratico e e leitorado ignorante são oousas que se repeLlean, 
Degenera quasl sempre em oligarc3:ia, como aconteceu ·na maioria dos 

nossos Estados, si não em tódos ou então em governo absoluto, embora com 
rotulo de i·nstituições Iiberaes : 

E' a 'histo·ria de todas as .RepubUcas sul-americanas ... 
O SR. LINDO.LPHo CoLLoR: - Inclusive as parlamentaristas? 
O SR. WENCElsr..Ao EscoBAR: - ... i'nclusive a parlamentaris ta, do que â'â -

vão em caminho de se emandpar desta s_ituação anormal o Estado õrient'al 
do Paraguay, a Pravincfa de Buenos AiTes e um ou o·utro centro politico culto 
de nosso paiz. 

Governo realmente de:rr..ocratico sô pôde ·coexisl'.i!r com eleitorado •que 
tenha ple·na consciencia de seus direitos, que se compenetre do c umprimento 
de seus deveres civicos. 

De que vale nossa: Constituição estatuir que não põâem votar o's cidadãos 
que forem anaip·habetos? 

Acaso aquelles que mal leem e escrevem, são tndos cidadã os· ·conscientes 
de seus direitos, compenetram-se do cumprimento de seus deveres· civicos? 

Não sei actualmente qual seja o algarismo do eleitorado federal da Re-
publica; mas, calculaindo que · seja de um mfüão, pôde-se com seguranç;a af-
firmar que setenta por cento deste :numero - •não sei si a percentagem se~ 
ainda baixa! - é uma m assa ·àmor;p'ha, a que os •manipula'<'l:ores eleitoraes dão 
a fõrma que lhes convém. 

·Sõ podemos camtnP.ar para a verdade do regimen republkano r epresen-
tativo com o censo alto, quero dizer, com o eleitorallo selecto por sua capacl'-
dade . e com o voto absolutarr.ente secreto. ' 

Não acredito que o voto secreto seja uma panacêa, que Q'Pere, em curto 
prazo, o milagre de nos dar uma verdadeira representaÇâo' nacio·Ila.l . .. 

·o SR. LmiDollPHo CoLLOR: - ·Faço esta justiça á intellige'!lcia de V. Ex. 
O sii. WENOEJsr.Áo EscoBAR: ,.- ... libertando-a da immediata dependen-

cia dos governos estatuaes; mas, incontestavJemente, subtrahindo-o das In-
fluencias do poder, conjugado a outros elementos, como seja o aperfei'çoa-
mento da educação moraJ e ,civtca do ;pov.o, ás eleições terão muito maior 
prpbabilidade de ser o espelho 'da opinião-. Si nos mantivermos neste u:.ussul-
manismo egoista, ê que_ na da absolutamentê se farâ em prol das liberdades· 
politicas do paiz, a 'base das .nações verdadeirame,nte Jivres. 

A genese dessa il).ercia anti-patriotica é o commodism·o das situaç;ões 
domi.nantes nos Estados; é a maior barreira, a mais · formidavel eclusa orp-
posta âs aspirações liberaes da alma popular. .São essas situações que re- · 
ceiand operder com as reformas os, p,roventos de que se acham de posse, 
resistem á corrente das nÓV;as '.id-êas, gerandq -no espirito nacional a mentali-
dade .revolucio'llaria. . 

ü SR. LINDOLPHo. CeLLoR: - Estas .novas idéas quasr sempre são velhas. 
O SR. WENCESLAo EscoBAR : - Nãô -ha pronunciamento de urnas que seja 

capaz de apear urr..a situaÇão estadual do poder. Só a cüice de armas, a tiros 
de can:hões, pela traição ou pela intervenção federal, . ê que são apeadas do 
poder. Lançam m1to de todos os recursos. 
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O .SR. ANTONIO CARDos: - No Imperio; esse ·tiro- de canhão era da:do 
pelo Imperador. 

0 SR. WENC'ElSLÃo ESCOBAR: '--- Como elle era 'bem intendonn,çlo e .. jJatriota, 
esse tiro de · canhão era .ino<flf~msivo-, as cousas ma.rchrnvam melhor do. que 
agora. ·Hoje, lança.m mão de todbs os recursos, de todas acl arbitrarfodades, 
de todas as frauáes, de violencias de todas as naturezas, para se manternm no 
poder. E, Sr. p,r~sidente, si fossse preciso concretiza-r em• factos, para con-
nrmar àquilllo ·que estou dizendo, eu ' tomaria como exemplo (/> me·Ú ·proprio 
Estado, --op.de, mutatis--mutaruUs, ··Se passa-o que- se dá em -todos os outr.os. 

Eu bem sei que não : lia pedra de toque para graduar a capacidade dos 
cidaidãos, mas ella revela-se · exteriormente .por diversos meios e ·modos, que a 
regulaimentação de urr.a lei ele.iforal .saberia perfei·tamente -dfsçernir. 

Aquelles, Sir. Presidente~ que teem veneração f1:tie~_e pelos princbpios de· 
moeraticos, quasi sem.pre mais em theoria do que ·na ' pratica, dirão que,, 
priva·r centenas de milhares de cidadãos do direito de votô:, é atte·ntà-r contra 
esses prin'cjpios e centra ·a verdade do regímen reipubltcano. A esses radi· 
ca:es ultra-demoeratas, eu perguntaria si tambem não é attentar co·ritra ·esses 
pr~ndpios, a · C-0nstituição Federal excluir das urpas centénas de mtlhares de 
cidadãos, simplesmente pelo· ;facto de serem analphabetos ... 

O SR. .l.iINDoLPHo CoLLo•R: - O meu .partido .propugna o voto 'dos anal-
phabetos. 

O · SR. WEJN'(lElSLÃo EscoBAR: - Entretanto, é sobre essa classe de cida-
aãos. que 1Peza o ma;Jor onus do pagarr.ento do imposto de sangue, tanto na~ 
guerras externas, co.mo nas commoções; intesttnas. ' 

Parece, poirtam.to, que, por um ;p .. rincipio de alta e·quidade, elles não de-
viam deixar de ser ouvidos em todos os nego-cios publicos do pá:iz. Mas, 
para que 01.1cvil-os, si :p.ão teem competenc-ta .vàra deddir a respeito? 

Eis po.r que a nossa Constituição muito sabiamente. privou-.os do direfüi. 
de voto, , :p.or uma mal entendtda com1pTehensão não estendeu essa negat:va 
âq;ue.Jles .que .mal leem e desenham os seus ·nomeS' ." 

Uma população eleito·raJ esco'11J:1&da . .pea 1sua maior efficienci ainstructiva 
cuidaria com, mais zeo e carinho dos interesses éf9s c.o~atriotas incultos e 
ignorantes do que elles proprios. 
- Não devemos 'nos i!Judir éom vãs theorias. Só com um eleitorado c3paz 
e conscio de seus dkeitos podemos ter uma repres.entação, que m~is s~ appro-
xime da verdade, da e:x,pressão da soberania das urnas; e os ·congress!stas 
i{eir tambem maior libe;rdade de a;cção na g~stão dos seus mandatos . 

..Si aquelles que ascendem ás altais culminancias · do po&er fossem, tojl.os, 
cidadãos bem &ntencionaào.s, com reJação á pratica das JfberJades políticas, 
mesmo com esse regulamento eleito.ral, lacunoso que ipossuim:os1 po-diamos Lr 
educando o povo na verdade do regímen demo~râtiico . . Mas·, irnfélizmente, em 
regra, esses .homens, ao torr.arem posse dos cargos parã. os quaes sio e.-eitos, 
Io·go do que cuidam é de crear es_sas liberdades ' em proveito do· seu ipoder 
pessÇ>al ·e de re negál-as, visando mais os interesses regiOnaP.s e de verdadei-
ros symiicatos politicos, do que os da grande Patria . 

. Si tivessemos partidos constituídos em .todà a ~Republi~a. com !lrogram-
mas derfinLdo,s, á sombra de cujas· bandeiras ·se batessem no.s comicib~ popu-
lares, como temos no ~io Grande do ·sul, com-prenende-se que o Ohefe 'd'Es-
tado, qul;I forçosa~ente 'PeTtenceria a uma das facções, nã·> podesse tf:lr corr.-
pleta isenção de aJnimo na -escolha do candidato 1á álta magistratµra do paiz. 

Mas, infelizme-nté, .para o nosso Hra!si:l, não é o caso; e ipor 'isso não se 
jus·tl'füca a int~rvenção do Presidente da Re·p'll'bUca na esco:ll\a dos candidato~ 
â ,presidencia e vice-<presidencia da '.Repu•blica, sem flàgira.nte viol~o das 
instit:uiÇões que ad;o;~tamos. 
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Além di'sscf, essa escoiha isô excepcionalmente podera co1lo·ear. o interesse 
1•egiona/~ abaixo do inter•esse nacional, a amizade de . um eoo-estaduano .abaixo 
de um nonte de meritq nacional. 

iNãio ha duvida que 1ha •entre- os nossos :Estados grande,s e proil'úndaa 
ijifferenças. e:qi relação a. seu ~erritorio, populações, .riqueza,,s, nume;ro de re-{ 
presentações, etc. ; mas, com0 unidades politicas <la (Fe.deração, todos são· 
·i·guaes, todos devem ter o ·mesmo valor; . os grandes 1lão .devem . o•lvid'ar oi;\ 
.pequenos na eecoJ.ha dos cidadãos que devem dJrigir - os seus destinos, sõ 
Jihes dando ;31udienoia depoJ.s do aicto consummado. 

!Si é verdade 1que lha grandes <lifferem;;a!s', .sob -esses aspeotos, !!!ão é me-
nos certo que .na ges•tão ihistOriêa para a sustentação. d:a unidade de nossa 
grande Patria,. nem sempre essa g-estão. esteve.' em accõrdo oom sell$ ;tama-
nhos e popu}ações. 

O [N()ll't.e, na ·de;fesa da untdade :nacional, que é ho.je ·u~ do.s >1POntos q.ue 
mai's nos destaca do mruppa do rplaneta, •esereveu 'llma das paginas mais bri-
lhantes da nossa 'historia, confundindo· o· seu .s•angue nessa lucta. . homerica, 
até á ex-pulsão definitiva llos hoHendezes -e, francezes - pernambucanos, ba-1 
hiano:;;, .parae!!lses, an:aranihenses-, cearenses, ;paralhdibano's, emfim, toüos os 
ha:bi.tantes dessa região1 pelo que 10Íl .. ~overncis do Brasil ·não podem descon-
sidera:I-os a :Si >pro:prio. · 

o SR, ANTONIO C'ARLOs: - !Muito bem. 
O ;SR. WlilNamsúo. E 'sooBAR: - O !Morte 1fo.i sempre, em ·todos os tempos, 

o 'reserrvàtorio Jnexgotavel do ·material home.m· :para a .defesá da n-0ssa ·pa-
tria, tanto nas ··guerras externas, como para manter a ordem e a tranquil-
idade interna. 

S-í, pois, os ·habitantes dessa iregião .teeim, se mo,strad'.o tão extremados 
no amor 1patrio, que .correm 'pres'suroso.s a defend.el-a, quer nas lut::i.s fó.ra 
de SJUas fronteiras, quer den'.tro do se.u tenrítor.ío, na manutenção da ordem ... 

O ·SR. SIMÕES LOPES: - Q sertanejo. •é um typo precioso· para isso. 
O rSR. W:BÍN1CEl'3LÃO EsOOBAR: - ... seQ:ia desattem;;ão innominavel não ou-

vir todas as unidades dessa .reg.ião ~na e·sco[lha daJquelle· qu:e J:hes tem de di-
rigir os det;;tino's·, (apoiaClos), ccimo .é menosp-:reço inqua:líficavel não se 1he5. 
for;necer o mater-íal necess·ario para rcombate;r o.s .filagellos que, em um se" 
culc>1 lhes teem arl'elbatado mais de duzentas mil 'V·idas. 

Si' rpredominar a rv'ontade do Presidente da RelJ')ublíca na escolha . do seu 
successor, ré de ·presumir ··que esta sõ rrecaia em cidadã!o · qu·e commungue com 
os seus princDprns, com as suas nor·mas rde governo, manif.estamente i'ea;c.I 
cionatias ás .novas idéas e.m '.[l['<H de maiores .Jarguezas 11iberaes em nossa 
constituição social. 

Isso serál de miá.o ago·uro· ·rpa:ra . o nosso palz: seriá a continuação · da luta 
com 'as dasses armadas,. cujas mal•querenças e prevenções tão inhabilmen-
te .. conquistou, tem ·rulentado e at!é generalizado ai0 [E}stado· do seu nasci-
mento. . 

o. SR. ANTONIO CARii>s: - Mias a luta foi declarada rpor essa c1asse a que 
V. Ex. se refere. O pres.Ldente não declarou. luta a ninguem. 

o SR. WENCElSL.ÁO ESOOBAR: - Tem afüimentado. 
O 1SR. ANTONIO .GAruJos: - iNão appiado; tem apenas se defendido. 
10 SR. W!ElNlciisLAo EsOOiBAR: - >No meu conceito, si tivesse entrado co,m 

um ramo de >0.Jíveira, seria hoje, .talvez, •um dds :ptrimeiros homens do pa!z 
çom,o . . presLdente da Republica. 

O SR. ANTONIO• IÜARLOS: - Ou, talvez., tivesse sido d.e:postõ. 
O SR. vVEN'~LAo EsOOiBA.R: - CNão -o cr~.io; não rse .pagam os bene!lc!os·· 

assim tão hostilmente rcom .a ingratid~o. 
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o SR. ARMANDO [Buru..AMAQUI: - Nãch deram siquer tempo. 
o SR. W;mNIO!!lSiI).Ã.O EsOOBAR: - .OomQ não? S. Ex. entrou> estaibeieeendo 

o estado de sitio. 
o tSn. ANTONIO CARLOS: - Não au>otaao. 
IO SR. WENOEISLÃ.d EsOOBAR: - S. ·Ex:'. ·o con!l'essa na entrevista CQnee<.'11· 

da a O P<lliz. .-
0 SR. ARll!;ANI)()· :BURLA.MAQUI: - Nes :Caoto's ·COnoretos V. iElx ., está sendo 

pareia:!. 
O SR. WENCESLÁO EsooBA1R: - Póde ser;· sou ·homem; ' posso ·errair. 
O SR . . •,ÂNm'.>NIO ' OARws: - IE' sobretudo OIPPOsiocionlsta, declarado, em:'-

bora o seja den:tro da !Constituição e ·das ~els. iNã? m~rece censura iµguma 
por .isto. 

IO SR. 'WillNOElSILÁO ESOOBAR: - Os (l,ous grandes sentimentos q·ue predo-
dominam ~· min!ha natiureza são a independencia e a jill3tiçá.. · 

Q..'S~. ·ARMANDO BURLAMAQUI: - Quanto . á independencia, estou de âccôl!-
' • :~ ,.~0.;.,_·~uanto á justiça, ac!b.o um pouco suspeito. · . · , 

· .O SR. LINDOLPHo CoLLoR: - Quanto á justiça, o orador rpóde eI'rar; age, 
porém, estou certo, de ·boa fé. 

O 1Sa fW1llNcEisLAo EsooBAR: - IPossô claudicar, .pois que sou J:J,omem, as-
si~ como o nobre Deputado pelo Piauhy pode .estar cont.rar·i~ndo a j UstiÇ;a 
com o seu ·apoio inc:ondicional ao Gaverno· 

O SR. ANTONIO CA.RLOs: '---Seria para dese]ar que todos· o's Deputados 011-
posicionistas o fossem como V: '. E x . ·'A o.pposição de V. E'x. é collaboiradora. 

O 'sR. WENCElSLÁO Es~BAR: ·_ /Muito agradecido a V. :Ex~ · ' 
. o SR. LINOOLPHO COLLOR :· - ;Pôde se e;iganar o orador, mas a ge . com 

boas mtenções, repito. 
O SR. ARMANDO BURLAMAQJ;JI: ':..... A prova ainda está na ·,phase abstra;cta.. 
Os homens •de Estado não--Se improvisann da noite para o . dia:; conqui'.stam 

esse nome mediahte ;provàs 1nconcus sas d.e talento, !honra e esti~adas qua-
li<lades administi:ativas, além de t<:teto e 'ha'Dil tino p<:M!itico,. 

• O Soa. WENlCElSLAo .. ;Es.OOBAR: - A escofüa de candidatô-s ã rpresidencia e 
vice-presid~ncia da RepulbHca deve recahir em nome's de representação no 
scenairio da .poHtica nacional que relµlaill esses 'attr;füu.tos e não· em fl.guras 
apagadas, que, aliás, po<l,em ter imerito, · mas sem passado; sem representa· 
ções além das !fronteiras de sêus É'stados, como aconteceu com o Presiden-
te actu1.tJ1, que não· ·ti:ntha ainda uma fOlha d~ serviços que lhe ·dêsse direito 
e, esse posto. . •. ' 

o SR. ANTONIO CARLOS: - Não aipoiado; neste ponto V , 1Ex. e.sta. Sell('tD 
1Pa!leial. 

O SR. °WEN.OlllSLÁO TuooBAR: - • • • onde tem se revelado estadista tnlinr 
\>i1, proviacandQ, com meà,idas injustas· e violentas, ruma serie de revoluçõefll, 
reC;U['So natural contra .fcidas as tyrannias. 

O S.R. ANTONIO OAru.os: - EStá combatendo a rp·rlncil!Jal 1tyrannta: -
a. das !Paixões. · 

O SR. 'WEN'dElSLAo EsOOIBAR: - IN'o momento dict:.fic<ii e delicado que a noe-
se. patriá atraivessa, em que a iNJa,Ção, do norte a sul, clama por paz e Ordem, 
sõ deve ser e.leito um cldadão que iparticirpe IP'Ub'llca,mente desses sentimen-
tos, da concordja de toda a ~ami!lia 1brasileira; •.. 

O SR. ANTONIO OAru.os: - Como, si não querem a. eoncordiai! 
O SR. WENICEISLÁO EsOOIBAR: - .•• que mereça' a ina!o0r confiança da con• 

1>clencia nacional, pela comprehensão de uma •po.!itica. .patriotica, g'enerosw. 
~arga; q,ue sobreponha os interesses vitaes• da conectividade , ãs estreitezall 
.de 'sentimentos •que, nesta emergencia, SÓ podem quadrar ·a ·uma ,àJl:ma meS•. 
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quin:ha; qrue ilão 'Venlha com a velleidade de srufbmetter pelas armas, espo~ 
~ando od,ios .e paixões all).eia$, aquelles que; justa ou iIIJjustamente, se i' ebét-
iaram çontra as á•uto:ridades constituidas. 

O SR. ARM1ANOO !BUJ.lLAMAQur: - lE" a a.pologia das insurreições. 
O SR·. WEN'OElS!I..Áo EsOOBAR: .- Não é tal; y, iEx. que ·tem oomprehens!i@ 

erronea dos grandes interesses da Pà.tria. ,. 
O 18-R. ARMANOO IBum.AMAQur: - ·Os .quaes não se :resolvem coon insur-

reições. 
O SR. WEN1CEJsLÁO EsoóBAR:· - Nem com medidas compressoras. A si-

tuação presente da .nossa LPatr.ia estlá Iª exigir um dirigente que ponna · o 
amor proprio e a vergonha de ver o Brasil na immi-nenc~a de fà.lt:ar aos seus 
compromisso'.s· de 1honra ·com os credores· estrangeiros, em consequencia dal!I 
11.vultadas despe:lias que está !fazendo oom. a gue0rra .•. 

O ISR. ANTONIO ·OARLOs: - Oxaillá os <revoJucionarios ouçam o canseLho 
de V. Ex. . . 

O SR. W.EJNiCElSLÃ.o EsOOBAR: acima do capricho ·de obstinadamente 
sustental-a sem .segurança de possuir e!lemento·s para poder vencel-a den-
tro do quadriennio. 

O SR. ANTONIO CNru..os: !Nlinguem dese•ja mais a ipaz do que o Presi-
diinte da Repll!b!i-ca. ·E' e'ste o seu ma.ximo ·interesse. 

1() SIR. WEN10E1SLAo ESOOIBAR: - Não .parece, ;pela sua attitude. 
O 1SR. BM'TISTA LUZA!RDO·: - Nem conco·rre ·prura isto, direi a V. iEl:JO. 

quando, da tribuna, tratar da miss,ifo iSl~.plicio. 

O SIR. WENOElsLAo EÍsOOBAiR: - Thllarido com toda a franqueza e sinceri-
dade ,como costumo, .não vejo 1geito de, com o .governo aotual,, melhorar a si-
tuação gera:! da 1Re!P'U!blica. 

O iSR. ARM.A:NOO iBU'RLA!MAQUI: - [N"ã.o lha paz no·s espiritos. 
O SR. :WENCElsLAo EsOOBAR: - lE não s em o PT·esidente que ha dé dar 

essa rpaz aos espiritos. 
Parece que nestes diezoito meoo.s que faltam ·para termina r o per'ipdo 

con:Stitucionail imaiS ainda ha de se aggravar a ·situação, po:rque, si é verda-
dei-ro o íbrocardo de ·que sem iboas finanças- não •pode "hav~r boa polittca:, 
1lSSjl grava.me é fatruJ.. 

o SR. ANTONIO ~ru.os: - E' o contrario. 
O SR WENCESLAo EscoBA.R: - As avultadas despezas que está fazendo ..•. 
'UM SR. DEPUTADO: - .Está sendo forçado a fazer. 
o SR. WE'NCWSLÁO ESCOBAR: -.-- Seja forçado ou não, está fazendo •.. com 

a ·sustentação de um exercito em orperações de guerra que, ·segundo se .dizia 
110 Paranií,, era superior a 15 mil homens il que agoTa não pôde ser ind'.erlor a 
esse numeTo, em consequencia dos corpos que teem mairehado para Matto 
Grosso, onde estão ope.rando os revoluciona.rios, esses ·elevados dispendio·s na-
turalmente teem de desequilibrar o orÇamento da Receita e ainda mais a,g-
gravar a nossa p·recaria situaç:ão f!naru:eiia. 

O SR. AGAMENoN 'MAGALH!ÃJils: - Apezar disso, enccmtrou um deficit de 
400 mH contos e o reduziu a 100' mil. Ao meno,s esse servico V. E 'x, deve 
;reconhecer. 

o SR. WENOElSLÁO .ESCOBAR ; - Não vejo .gelto. Sr. Presidente, de melho-
ras,, porque, con!forme mais de uma vez tenho dito com a minh.á :franqu02la, 
do alto desta tribuna, 0 Presidente Arthur Bernardes só pôde chegar ao ter-
mo do seu quádrie nnio â custa de medidas de. excepç;ão, de arrocho, ·ae op-
p11essão, com o estado de si ti~ em tres ·quartas partes do territorlo nactona.t 
com o-s carceres, , . 
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O S.R. ANTONIO CARLvs: - Ainda; bem que V. - Eoc. reconhece Isso. 
0 ' SR. WENCEBLÃo EscoBAR: .:_ ... com -os ca,_rce·res cheios ·de m.Uhair.es de 

cidadãos, civis ·e militares, estes talvez em numero ,a,e mà!s de mil, cbm o im~ 
moral, o so•r.dido regimen de censura da i.mprensá, dos telegraphõs, dos cor-
reio.s, abrindo as carias mais intimas de familia, esses sagrados thesouros do. 
c.oraQão. -Só põ'de chegar ao termo. de seu quadriennio emparedado. no .pa,!a-
cio do Cattete . . . · · ' 

O SR. ANTONIO CARLOS: - V. 'Ex . . está ju.stificando o estado de sitio. 
o \SR. WENCESLÃo E(scoBAR: - ... isolad•o, d.ivorciado de seu::! gove.rnados·. 

(Não apoiados). 
O SR. :j3APrISTA LuzARDo: ~ Contrariando, até, a opinião do Sr : ~eMo 

Vianna, ·que a)ndli; ha poucos dias disse em discurso, só •gov:em1ar -em contacto 
com o pavo. 

O SR. WENCESLÁo EscoBAR: - ... guardaido por nume;rosas sentinell'a.s 
de arma-s Ejmbailadas, .que, ao ca,hir da noite, já não permittem o ~;transita 
pela.S calçadas que ' ladéiam a quadra onde. se acha locaJizado esse a;Jtei'o,~o 
edi!ffoio. 

~ Um Chefe de Estado que, para.- se manter: no ;poder, .precisa ;re:oorr.e.r a 
estas medidais· de precaução ... 

O -SR . ANTONIO CARLOS: - Quantos, al0iâ,s, se teem visto nessa contigen-
cfa! 

Q SR. WENCESLÁO ESCOBAR: - ... a Camrura ·Comprehena:e ... 
10 1SR. ANTONIO CARL-os: --'- A Camara nã0. comp·rehende. · . ~ 
O .SR. WENCESLÁO EscoBAR: _- ... não pôde dei:x;ar de comprehender, e 

composta de ho·méns intelligentes; não pôde desejar o ·levantamento do es-
tado de siti-o, por.que -vê nesse acto. . . · 

o SR. ANTONIO -CARLOS: - Deponham as. armas. 
•o SR. WENCESLÁü EscoBAR : - ... uma porta aberta á sua perdição e por 

i~so_ :z:ão pôde ~uerer nem tolerar a pratica. livre do re!l'Jmen ·de. nos~a- Conei-
titmça,o. . . · · 

O SR. ANTONIO CARLOS: - ·E!le é o ' mais interessa-do nessa pratica il4vre; 
arrienas ella não se dá, porque quer~m · depol-'O. 

0 SR. vVENCESLÁO_ lESCOflAR: - '.Por.que foi .um politico inhabil._. . 
o SR. 4RMANDO BURLAMAQUI :' - V. Ex. cha:ri:Ía ·habilidade. -ª concess!lo. 
O SR. ·ANTONIO CARLos: - Oomo inhabil, si ·eUe foi obrigado, elle revidou?! 
{,).SR. WENCEsr,Ao ·.E i:>COBAR: - S. Ex. pod·ia, atê, ter pedidq__ ao Congresso 

a amnistia :para esses centenares de alu:mnos da ;irrscola Militar ,qtié viram 
cortada a sua carr<eira, digamos, talvez por urrí ·sentimento de c.rueldàde, pre-
judicando-se com issu numerosas famiims. . . ' 

O ' iSR. ARMANDO BuRLAMAQUI: E por que .pegaram em armas contra o 
·Go'Verno constituiqo? ! · · 

, "o SR. WENCElSLÁO E :SCOBAR 0

: porque afülial, :rião sã.b os ver dadetro·s 
responsavei-s. Não digo ,que se desse ·amnistia -aQs c.ommanQ.antes, mas os 
alumnos, moços inadvertidos, deviam te·r a amnistia, e; entretantq, o Gover-
no não a de u. 

D'ahi, a animostdãde contr<a ~lle, -não só desses m_oços, c.~mo de urna 
classe inteira. e de numerosas familias . 

. O .SR. ANToNio ÇARLos: - Não ha animosidade que .possa justificar are-
volta :contra o pod·er constituído. 

O SR. WENCESLÁO EscoBAR: - Nos ce.ntros mais po.puiosos .do Bra&H, mais 
atÚngidos pelos r&Iexos da civilizaÇão, não mais se pôde supportar, ' sem 
prótesto, o retrocesso .à·e governos reaccionarlos, despoti.cos, :contrarias ao re·· 



- 391-

gimen livre, que vi·nham usufruindo desde os t~empos do reinado do m~gna
nimo Pedro II ... 

o SR. ANTONIO éARLos: - Mas, si tudo ,isso ~ consequenc1a da attitude· 
dos révoltosos, daquelles que pegam em armas contra o G.overno! 

O SR. WENCEJSLAo EscoBAR: - •.. monarcha que mais realçava pelo U-
bera!lsmô <1e .seu espirlto e •bondade de seu coração que pelo sceptro Q~·e em-· 
•ptmh~va. 

A ReP,uhlica, · quantlo proclamada. a 15 de Novembro, carregou comslgo. 
esta grande ·responsabilidade, de manter, alargando-os, os beneficios· da U-
wrdade a que- estava acostumado o povo brasileiro. 

Os Presidentes· de Re·publica que não se 'conformarem com essa ortenta.-
tação, !orçosam.ente terão de arcar com enormes .füffl.culdades, de. abrir luta 
con• seu!!. governa<tos, de usar· d"' mcedldas- de. compressão, em regra, as ·res· 
ponsaveis .pelas revoltas armadas. 

Affirmo, e convictamente sustento, sem espirita de opposição - quer· 
acreditem, quer rião - :que com o Presidenté da Republica, Sr. Arthur Ber· 
nar.des, nào é mais possivél normaldzar-se a situação no Brasil. 

O SR. ANToNio CARLoS:, - Por cuipa de quem? ' 
Nem sabemos si com "qualquer out.ra, salvo si !õr 'destgnado pelos revbl· 

tosos. Mesmo assim; .não sei. 
O SR. V.'!i!NCEsLAo '.ESCOBAR: - Não ·sei si, .. por incomprehenslfo à.o esplr1to. 

da ~poca, ou por feitio de temperamento despotico ..• 
O .SR. ANTONIO CARLOS: - Ao contre.rlo. 
O SR. WENCEsLAo EscoBAn: - S. Ex. incompatillzou-se com a gr,.~nd~ 

nmlorla da communbão nac:ional. (Não apoiado). 
O SR. ANTONIO CARLOS: -, Só se acham incompatllbilizados com o ~r ., 

Presidente da Republica os ·que éstão revoltados contra a autoridade cor.sti· 
tuida 

O SR. BAPTISl'A LuzARDo: .,....,. ·E os Tevoitosos são tres 11uartas panei!! dol:! , 
·Estados d-o Brasil. 

o SR. ANTONIO CARLOS: - Não rparece. 
10 'SR. BAI'TISTA LUZARDO: Então, por que o estaao de slt1o, que ê l:t·Mll. 

meddda de excepçâ:õ? ! ' 
o ·1SR. ANTONIO CAru.os: Por,que, em cada Esta.do oesse:s, 'existe um. 

nucJeo. 
O SR. BAPTISTA LuZAmioo: ~ E p-or que os go:ver11os estaiduaes não rep·ri-

mem esses movimentos?! E' a prova de que os governos estaduaes· são fracos. 
O .SR. vVENCESLA:o ·Esco'sAR: - Não sou advo.gado dos revoluciona.rios; 

estou faJ:ando em 'bene.ficio do meu ,paiÍz. iPenso que os ·revoltosos apezar dos. 
jornaes o.ffieiaes ou officiosos terem dado· a ·revoJ.ução 'POr termlnada, e terem. 
alviÇare!raanente trombeteado, aos quatro v·entos, .que' iá não '.pisava um só 
revolucionardo em territori-o nacional, ·penso .que aqµelles que ágora estão 
operando, pub!.i·cam&nte, no"Estado de Matto Grosso... · 

o Si.. BAPTIS'l'A LVZARDo: - E São Paulo.. . 
O ·SR. \VENCE~LAc- EscqBAR: - ... d'ispõem de elementos para .uro1ongar· 

á Juta. Penso tambem que o Sr. Presidente da Reprul:>l.ica, salvo .uma .cegue!ra;-
deplorave.J, não pódb estar convencido de que os esmagá rá atê o rim atJ seu 
qua;driennio. Assim tambem acredito piamente · .que os revolucionarios, salvo· 
um golpe imprevisto, que lhes seja favoravel, ·não poderão, absolutam.ente;. 
obstar a que o 'Sr. ' Presidente O.a Republica chegue ao termino de seu go--
verno. 

o SR .. ARM'ANDO· BuRt·AMAQm: - Para foJ,icidad·e do pa1z. 
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tO :SR. WEN0E3Í..Ao ESOoBAR: - ·No conceito de V, Ex.; .no·.de outrt's pat11 
.infelicidade . 

· () SR. AZfll\'EDo LIMA: - O oraQ.or esta. muito pessiml,sta quanto aos revir 
..lucionarlos: s·. Ex. w~·rf.' como ~lles tcmaaão conta. do paiz, para sàlvaçãó 
da nossa Taça, das nos.sas tradiç_ões e .das nossas libera.ades. 

O SR. W'ENCESLÁO Es00BAR: - - Supponho que esse rruc.iodnio que acab() 
.de fazer não põde merecer ' contestação · séria, po·rq we é ;pater.te, é claro, mos• 
,tra-se ostensivam<Snte a todos os olhos, que a força fooeral sl'.l se b<-Lte por 
um .dever de di~ciplina, f:eJp. abnégação, . sem enthusiasmo, para sustenta1· 11m 

'Gaverno constituído I'€PF-lSEntado por um ~ornem que não ,\he mere·ie sympa· 
thia,'._ que é, e.tê, considerado inimig o· de sua classe .. -

o .SR. ARMANDO BU<Rl.AMAQUI: - Tenha- paicienoia; mão p6de haver en-
lf:husiasmo entre irmãos, em uma luta f.raticida, seja o Governo sy;rnpathlco ou 
não. - , , 

O 1SH. ANTONIO CARLos: - O Sr. Pr.esidênte da, R epublica tem tido o a.polo 
,do Exercito e de, Armada. · 

o ·SR. WENCESLAO ESCOBAH: - . ;Si o Governo ;nã.o dispõe ·ia.e elementos 1Para 
V'8Illler os Tevolucionarios até o fim do. qu\3Jtrien:nio, si ;nem .os Tevoltosos_ po-

.flem ven~l-o, pergUlllto á C34Ilara: quem é o vencido. nesta luta ln.gloria? E! 

.o nosso caro, amado e grande BrasH. (.Apoiados; muito bem.) 
Ui:vr' !SR. DEÍPuT.ADo: - Que belila , aCiCusaçã.o V. Ex, está fazendo aos revo-

lúcionarios ! 
O :SR. WENCEJSr.áo ESCOBAR: - IDeante des.&a, suprema; desg'1'a.ça; que cum-

pria :fazer. . • · 
IÜ SR: ANTONIO. CARLOS: - A0is revolucionários. 
o ISR. WENCESLÁO ESCOBAR: - •. . ao Ghe!e de Estado 

,comprehênsão ;patriotida da if,eliddade àe sua Patl"la? 

. " 
que tivesse a ilurtida, 

Era dilreir, omn todo d'es:aissO'!Ilhro_ e coragem, com uma magnftJ1de d'alma, 
-que -0 elevaria no conc:eLto de todos: "Pois ·bem, si sou eu (> obstaculo á paci-
fi<:aiÇão do paiz, si sou eu a causa de sua desgraça, pondo· a minlha pessoa 
.flcima da mrugma ;questão naciQ<naJ, da maior de todas, paira i(e:licidãa.e do Brar 
·eil transmitto -0 ;poder ao mieu swccessor ! " - ' 

O SR. ÁNTONio CARLOS: - - rSeria um preoedente funestis8imo. Ning'.uem 
.mais se manterva mo poder, no Brasil; imuugurariamos o regímen dos pronun-
ci8jIIlientos mfütares. 

·O SR. ANTUNES iMAClElL: ~O saorificio serJa inutil. A conclusão não est~ 
oerta. O seu succeSSIOr .so:f:freria ·as mesmas hostilidades. Desde a p.roc!ama. • 
.ç·ão da Repuiblica, não houve ·até hoje Presidente, no Brasil, . que não rtenha 
tid.o cpm.tm si r evoltas Ipil!Jtares. -. 

O ~R. BAPTISTA LUZAIRDO: - Revoltas milltanis, sim, mas esta que a.hl está. 
-.não é ·UJ!IlJa Tevol1ia, ê uma · revolução que caimp.eia por todo o Brasi'l, de nort$ 
a sul, empo1ga;ndo, a, OIJ)inião nacional. Elsta é a vema.de. E' :por i5so que oall~ 
·resisti'./ ;;tim'da hoje, IS'UrgLndo aiqui e aQolá. 

o .SR- ANTONIQ CARLOs: - Não ê revolução; é uma si.mples inslll"1'eicã.o, 
,si.mpl e8 mpitins. 

o .SR. BAPTISTA LuZARoo; - Não ê uma revolta, coroo affi!'mou o: meu 
.nobre collega'. de _bamcada, Sr. Antunes Maciel. Nós estamos deam.te da gr.aaÜl9 
revolução lbraSliletra. Todas ais :revoLtas de qwa.rtE.>l que iI!áo ti<veram ·o !l!llO!o 
,i'l:a opinião publica .fOTam immediatairumte suffocades. 

O ,Sa WAld)oMrno DE MAOA1J:a:Ãms: . ......: .Eesta tambem serâ suffocadai, 
O SEI. ANTONIO ,c.uu,os: - Está quasi .suffocad.a, :El~ uma SeriaÇão de 
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O ·SR. Bil'TISTA ~Zl\Roo: · ~ A13 revoltas· militares ·. foram todas suffoca.-
das; a revolm;ão ora exi·stente está sendco invenciveJ. 

o ,SR. ANTONIO, CA!l.LoS: __:_ E~tá s e dd!uind6· por si. 
O SR. WENCESLAo ESOOBAR: - Esta,. !Sr. Pr.es!de:rute, seria a solução .cb-n-

stituciona:l desta orise que no.s aissooorba., S'C>lução que se d:arla sem ·nenhum 
aibalo :Pant 6 1Paiz. 

o SR. ANTONIO CARLOS: - iMaxim(} abalo. 
o IS'R. ARMANDO BURLA'MAQUI: - Nem reivoltà, n,em revolução: e.ss:a não é . . 

sinão um movimento (Le insurreição. Revolução é seanpre a e-001sequencia de = :l!déa em evolução, o que se não verifica actualmente. 
O SR. AzElVEJDO LIMA: - E' assiirn q.ue comecaim todas as revoluçõés. 

VV. EEx. hão de ver ainda arté onde nos vae levar essa, in.s!Urredção . , · 
o SR. BA.P'l'ISTA LUZARDO: - Não faça injusti:ça ªº resrto do BraASH. A ail.ma 

;braJSihlir.a., toda e!lia es<tá congregada e m torno do mesmo ideal. Não quei-ra dar 
este .privilegio· aio m.e>vüanien<to. do Ri<o Grande do Sul. · 

O ·SR. AZEVEDO LIMA: - N.os quatro mezes iq ue precederam a t0mada; da 
Baistil'ha houve aoo motins na França. · ' 

O SR. AN'.Do-Nro CARLOS: - Não .fac;;aimos -previsões; esperemos os aconite-
cimentos. 

O 1SR. "W'.mNCES·LAo ESCOBAR: - \Não poss·o es<tair, de ruccôrdo .com o aparte 
com .que mei honrou o nobre Deputado ·pelo Piaiuhy, cUjo nome declino oom 
a. deVida venia, Sr. Armando (Burlamaq.ui. Si S. Ex. conheceS1Se mais a fundo 
a so-oiologia, não daria o sêu ·aparte, poriq:ue a verdade é que as revoluções 
vão pouco a pouco, se concre,tizando na consciencia popula.r. ·E -este é o ph,o-
nooneno que es<tamos •asi:;i.stindo e que, s i não fü.rmosi aC> encontro de mudta.e 
das aspi<rações que :se vão crysrtalilre;ndo na alma do rpovo, certamente surgirão 
grandes revoluções que poderão custar o sacrifício de milhares de compatrio-
tas nossos. 

O SR. ANTo·Nio· CARLos : - 'Aguardemos os aJContecimentos. E' p(}!1que iEISo 
prevê, é que o Governo .tem ,posto em pratica as ·medidas hecessaria.s â ma-
nutenção da ordem. 

O SR. WENCElsLAo ESCOBAR: - Eu disse que seria um ac•to de pa;ttlo:tismo, 
afim d0 jugular a cr1se cons,tituc:i.C>nalmerlte, o Presidente Ai"thur Bernardes 
passar, o Governo ia seu substituto legal, sem abalo para o paiz .. ·. (nifo 
apoiculos) • 

o SR. ARMAN[)O CBURLAMAQUI: - P.reeedente peri1goslliS1Simo. 
O 1SR. WENCEJSLÁO ESCOBAR: - , .. sem abalo para o paiz, repito, .e sem nol!I 

enve1.,gonha:rmos ·perante às n:ações es;trangei.ras. 
Os nobres deputados aca.'bam de 1'.er agora o exempJo do Presidente Ales-

sandri, que thl1hJ:L elemenros e vodda; .reagir e1.m sua paitria e, aliás, legailmente, 
porque era [l'aXa sustentar um cargo par.a o qual ;fôra eleito, p1ieferiu, eiilitra-
tnto, retirar-se para o estrang·etro e entregar o governo, a espada pC>r um 
lance occasional de fm:ça, a ' inunda.ir o s .eu paiz em ondas de sangoo. iPouco 
temipo de].J-ois era reclamado para ·vir '1:omair conta de seu posto e voJ>ta em 
uma verdadeira marcha triumphal, acc1Laimado e suetenta:do (pela quas·l unani-
midade de seus compatri'otas, e em um gesto de nobre stotclsmo, proclaanou 
que não conhece gioverno ,sem aJmor e · aannl:stla a civis e militares, que haviam 
t-0mado parte n·a injusta · cru~ que o d'eporzi. 

o 'SR. ANTONIO CARLOS: - Circums<tancl:às dlff\erentes. 
o SR. AZElYElDO LIMA: ~ Mentalidades dlfferentoo. 
O 1SR. "WIFlNClilSLAo· EscoBAR: - Foi tambem o que !OOz o !Il003o IUlrebaJtaiélo, 

mrus magnanimo Maiiechail Deodo.ro, o 1'.undad:Or imrutert•a,J da Rep.u'bli>ca, qu& .. 
. tendo elementos paira se oµpô.r :â:quell'Ell! 1qu>e combaJtiMn o .golpe de estado d11> 
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23 de n ovembro, deanite a.a idéa sk1&stra e higubre do derramamento de sa,ng'Us 
Irmão, tra1liSil1JititiÜ o .governo ao seu sucoossor legal. 

iE' tambern o .que ainda .'pod1GJ. fazer o Presiderute Arthur Bernardes, não 
po1·q,ue lrhe fal1·em e1ementos paTa res.istir, •m:as pelo duplo fundamento d€1 não 
arruinar ·comp1.eitaanente ais finanças e nãio '.estar alimentamcdo essa c'ha;afo;1a ifra-
t;rici<lia. ~ssa devia ·Ser 'a sua immedJata, a sua magna PI'eoccupaÇão e não 
se estar envolvendo em m.anobra,s e ·mamejos de escolhas de candidaitQS á pre-
sidencia 'dà Reipublioa, ond~ mais se descortina um disstmulado inteTesse re-
giol!aJ do• rque na~ional. · 

:Se a R epublica no Brasil tem. de s er governada có,mlo tem stdo no· deoUirSI) 
de s:ua existenda em dol15 terços ·desse tempo .por presidentes pauHsfo.s e mi-
11eir.o:s e em um terço :poa· rpresidenrties dos outros ·18 :fils,tados e do· Disiiricto 
Federal, então, s·e desta vez não toca ,a proo1denc.ia .a nen:hum I '1ifkgus pecus· 
d<;>'s qutros 'is Esfa-\'los, caJbe a um piuliet;,a, que seja dito em homenagem á veF· 
d·ade, os tres que ·pas!saram pela alta adiministração do .paiz assignalaram-se 
c©irnJO homens ,(le intecJJigencia e estadista Ílotav·eis, deixMrdo rastros lum1nooos. 

ô iSR. BAsILro nE M:AGALHÃEs: - De •competencia e de honestidade, sé nle 
1.1erm'i:tte o aparte . 

O SR. v1r;i;:NOEsi.Ao EscoBAR: ~ A m6s, vitlg·us _peciis dGj. R epublica - e note 
a Cain:1aira q ue estou falando em no1me e:x;cluó?ivallle;nte hldi~-~l, emroora 
rntnha , voz possa ser tomada .como um ·;grito :de sentinella perdida - a lllÓS 
Iiulgus peci~s da Rev>u;Nica, seja pernüttida a Hbe;rdade de., ao menos, illlMi· 
4'e.sta;r o désejo pqr um rp·resident0 paulista, anteve,ndo no· qÚe . vier o esp.JT-~to. 
proigressi~ta e lfüerail .dos que já foram. 

Beço á Cama.ra .. rque não veja nesta expansão d'a,l!!na preve.nçã:o contra 
o noss'é> glorioso, :nobre, rico e ponder.ado :Estado cru:11tra1, po;rque sou muito 
-bras'Heiro prura ailixnentar sentimentos ·cornrt:raris á und·(iade e á grandeza: de, 
min:tia pa"tria, e porque q•uero· vel-a ·gr8Jllde e urnida e pe.rceber; noo.ta !h0rra, que 
a plethog:-a do vod.er, escurecendo a justiça, ante:pondo-se á · ma'l'etha TuaJtucral 
dos aco:ntecdme:ntos sodaes, semeai;i!do ve.ntos, pôde v.rovocar ternpestaide:s que 
abaàem. a ·nossa ordem -constitucional, é que eu, .pa,trfoticamente, .de todo o co-
:ração, dou eSfte ibraJdo de alarma, visl umb;rarnfo. ao- Iong,e o- pe·rigo. 

O ideal serda qrue o PreSli:dente da Niação {j.ei:irasse que Jivf·errnente• a coil· 
sciencia oocHarecida do ;paiz irndicasBe, no scenario da Republioa, quem . . p·ude.sse 
faa;er a suai felic:ldade, rtramiquillizar a v'idanacional, ;restrubelecer a · paz, a ordem 
.~m rodos os recantos da noesa gr21nde rpart:iria. 
· , Si 1:L Éx. mão teve ~ habilidade ~u1mema, a ventura de consegufr esse 
desideratum, evite .ao menos eocpa!l'g.ir no futuro ·o :t'.eflexo· dess-a oriierutação 
&a-ada, afwgando embora tranmtoriamc·m.te nas· rtréliras de umra reacção ~·etr(}· ' 
graàa o patrimanio das .Jiberdades publi:cas do povo 'bras fleiro. (Mttito bein; 
mi1,ito õenn. o or ador foi citmprimen~:ado.) 

O Sr. Baptista Luzardo ("') (para uma explicação pessoal): - Ao <0uvi·r 
a leitura da eoop.osição· dada pelo !Sr . .A:11no1fo Azevedo; illusitre Presidente da 
Gamara dos iDeputadors, rprometN que, em e~pHcação pessoal, dar-lhe-rhia a, 
devida contestação. E' que S. ·Ex. quiz vêr no 'meu discurso âe .hon<tem uína. 
cens'llra directa Já sua pessoa. Fol'm·ulou mesmo, a i :espeito de algumas ;pa.s-
f!age111s desse meu dtscurso, apréciaçÕiis que de tal :irue com!enceram. Entre· 
tanto, Srr. Presidente, devo declairar á Camar.a dos Deputa;dos ·que, ·absoluta· 
mente, quando assumi esta tri'buna para fazer as o.bservações ·qu<.>. fiz, . j•âJrnais 
esteve no. me·u egpirirto, oomo ai'nd-a n este mo'Inento não está, dirigir censa· 

( ~ ) Não foi revisto ;pelo oradorr. 
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ras á Mesa, q ·uer collec.tivameiite, quer ,individua1meríte, aio Sr. Presidente 
de&ta Casa. 

'Reclamando sobr-e· uns tantos· '.Pontos, e, '.Para isso, p.r()lcederuio á ledltura 
do !Regimento Interno, leitura exhau.stiva, mas necessavia, eu quiz apena;i 
evidencLar qual a fu;neção da policia da Camara, qual a sua -attri:buição· qual 
a ·autoridade da 'Presidencla desta eaila do P~rlame'Ilto NaJcional. Niu.nc[1, foi 
.meu intuito, repito, criticar ,pessoalmente os actos praiUcados poir . V. Ex-. 
Esou !Pleiteando direitos que não são da mino;r-ia, que não são. deste ou da-· 
quelle representante da Nação, irnas que a t0do.s· perterncem como oirg'ãos i-a-
gitimos da •nacimralidade bra.siledra. Era isso. o que pretendia, e tanrto essa 
idéa não era SÓ minha, -e que não pairava sómente no esJ;>irito O'lJ'.POSÍcionis-
ta,' ücou e'.lQhuberamtemente e0mprovado :p·ela Indicação apresentada ha dias â 
Camara pelo illustre Deputado p.elo Estado da Bahia, o >Sr. Sá b"il'hp. S. E-x. 
declairou que se trait:ava de uma questão de dÍ;r-eito, assegurado pelo arf. H1 
da Co1nstituição Federal, quaind-0 <!'liz ,que as fl.r€1I10gativas não pertencem ao 
De,purt:aido, a · este ou 'áqüeUe i.ndividuo, mas ao 'reip-resentante da Nação, inhe-
-rentes que são ao cargo que desempenha como delegado da ooberaniá náctio-
nal. iE tamto o nobre representante da a3ahia julgava 1ser essa a interpreta~

ção . legal, constituctonal, ·que não· ;hesitou, memlb.ro da maioria, mas inde-
pe'ndente em suas attitudes, como a Cam,aTa toda sabe e .proclama, não· se 
achou tolhido de vir •em soccorro desse direito, q~e estava periciitante e 
ameaçava de süssobrar. 

Já o ainno :passado, 1Sr. Presidente, i(JOntra seme1hante .resolução da .Mesa, 
~)artiu tamb~m de um mem;))ro da maiorià uma . recla!mação, e essa iniciativa, 
como a de agora, -co,ube a um 're'.Presehtantê"da>quella terra que sem'.Pre t eve 
como lemma a liiberda;de . . a Bahia, ooube ao Sr. Si•mões Filho, ·acompanha-

~ do por coUegas de s·ua roopeitavel bancada. 
O ;SR. AzEJVEJDO LIMA: - V. Ex, accrescente: um membro da ban1caida 

mineira, cujo nome cito desde já, o nosso. collega "Sr. Joaiquim de· Sallles, 
tambem v~hementemente protE..Stou contra o p1·ocedi-mento, da Mesa em so-
negar á •p_ublicida:de os, discursos da m inoT-ia. 

~ O SR . . BAP'l'ISTA LUZARDo: - Não venh.o, pois, defender uni privilegio, con-
forme á e:x1pressão do Sr. IPreisidente da Ca1mara, ne·m meu, nem d-e qtie.m 
quer que seja. 

o !SR. LEOPOL'DINO DE ÓLIVElIRA: --< o que é· <certo é .que a mafü.ria pôde 
pwbli!car !iv.remente seus· diScursos. Essa de;iigualdade é odiosa. 

O SR. Az:mvEIDo LIMA: - ~ discursos dos leaàer são publicad.os nos jor-
naes da parciailidade do Gove,r.no, aQ passo que. os nossos• nem sequer teem 
~ visto da Mesa. -

O SR. BAJ:>TISTA LuzARoo: - Com.o disse o illustre. representante do Distri-
l(ito Federal, o S.r. He·nri'.que Dodsworth, nem mesmo os discµrsos· 9-outri-
narios... . 

O SR. AZEVEDO LIMA: - Não ime i>ermitto •faz.er juízos malevolo·s sobre a 
Mesa, mas a verdâ~, é que e.stá ·aparceii'ada coon a Policia, não darldo visto 
aos discUJrsos da m inoria . 

O :sR. BAPTISTA LuzARDO: - Vej.a V. Ex., Sr. Pres·idente, como estão cer-
ceadas as ·nossas prer.ogativas. 

O SR. AZEVEDO Lu:MA: - Ha as•S'Umpto mais importante: discurso de mem-
bros da .Ma.ioda em de:fesa , do ·ç,oivemno e 1·efutamdo· outros ·aà .lllfünori·a, que 
não ,foram publicados, são inse.rtos nos jornaes ... 

O SR. BAPTISTA LiU'ZARIDo: - !Não fi7l h Ô.ntem os comtnentarios que merecia 
o topico da Gazetki, àe Noticias, no quàl se .estabelece o paraUelo e'Iltre ·a atti~ 
tiude do Vice-RresLàente do IS_ena<!'lo ·e a o do Piresiden.te ·desta Casa. Dizia 
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esse orgão que, na outra Casa do Congressp, tedos os discursos da Minbrla 
obtinham quantos "vistos" oo quizessem, mas _que isso só succedia po11que 
t~vam· com a liiberalldade; com os pendores liberaes ..• 

· O SR. AzEVEoo LIMA: - De um velho .eP'lllb1icano. 
O 1 SR. BAPl'ISTA LuZARDO: - .. ."de um 'velho II'epublicano, como o ê o ~-on~ 

mdo Sen;:i.dor pelo ·Esta.do de JVIatto Grosso, o Sr. .Amumio Azerroo, V•ce-
Br:esidente da chamada "Camara Altà". ' 

o S'R. AzElV'ElDO L]MA: - P.elo menos, tsaJbe delfender ·as prerogat!vas <!08 
seus companhei-ros de manâato. 

·o 18-R' BAPTISTA LulZARDO: - !Segundo a linguagem do mesmo jornal, '"' 
DeiputadQs da !Minoria tail mão rpÓdiam fazer porque· illão. contavam com o -ou-
nwlacito do [Presidente da .IC'rurnara. V~a V. Ex., 1Sr. [\residente, a e~Feit· 
são usada: não contavam com o b·enep:lacito do Presidente da Caroara:, para 
p;ubHcarr os s~u& . discursos .nes•ses jornaes, que a (}-p,R!ieta de Notfoias,, cha!Ua 
de "espalhadores d:a desoTdem". Quer quciram, q·uer não, o facto é que nãu 
posso· considerar como liberaJidade, e, <Sim, coano direito apenas, o que ·se paS!jil 
no 1Senado. · . . 

A:go.ra, perg0Uinto: · por que não- .:ter o mesmo rprocedimento a Presidenc!a 
da Caimara? poi-s o Senado, ·a alta Camaira, da representàç.ão naciÕ'naI do 
Brasil, acaso se ·senrtíu dimlnu1do ou fer-iu. a sua 1JeLintern-a, porque a fM.esa, 
a Commi·ssão de _Poli-eia, o Vice~esidente, satisfez a essa exi-genc-i:a poll-
cial, re1speitando a sentença proferidá peilo in.tegro Juiz Octavio KeJ!y? Nem 
por "'ísso. a Mesa da out:ra 1Casa do .congr-es:so--:N"aciona1 infringiu o seu Re)ll· 
menlo nem conc(}rreu para .perturbar a ordem publica, assumindo tail aU!ti.i-
de. Não •ha, por.tanto, razão ·para a Mesa da Camara negar-se a preenohur 
essa lfo1,málidade, mesmo pol'lque ê um preceito de diredto, que "o .que abuu· 
da não prej'udica". A failta é _que seria prejudicial, m:as .i:;i · o discuir,so foi 
·irisado para :s.ahir no DilLrio do Congresso, ·não se comprehende a obstinaç':io 
da -Mesa em não querer visar novamente o mesmo discurso para a sua ampla 
,divulgação nos orgãos da imprensa ,quotidj.ana. 

!Devo a,gora Tesponder ao honrado [Presidente da Camara, declarando a 
·S. Ex. que a -Minoria · não .pleitea ·q.ue a Mesa se encarregu€J da divulgaçâü 
dos seus discursos. 1S. Ex. aiffirmou 1no p·rlmeiro ui·a, insistiu ante-hontern, 
E> .aicnda . hcüe voltou a dizer 1que os representantes da [Minorda queri~ que 
a Mesa regulasse ··de qualquer fór.rna a 'PUb!i-Ca.ção dos seus discursos. NàAJ 
pretendemos abso1utamente ~sso, e compre·hendemos que a Mesa não "'tem 
attr"ibuições pa;ra tanto, nem o Regimento lhe -dá essa -faculdade, mesmo po,·· 
·que os !lkectores dos jornaes estariam no direito de não .obl'rlecerem. De 
modo ·que é irrdsçirio mesmo, accusar-se aos membro:s da Mi.noria de preten· 
ch:irerrn a divulgação dos seus 1'Uscu.rsos por parte da Mes•a:. Jamais foi cm é 
essa a nossa .intençã,o. 

O SR.- AzEVEIDo LIMA: - Ainda que con'V'iesse fossem os di_scursos pu):ll1-
cados, ao Presiàente da CaJIDara cabia, inàumbia o dever de fadHtar Mll 
Congr-essistas· a ;pub.Jicação del'les 

1 
' ·• 

O SR. BAPTISTA LuzARÍlo: .- A Constituição, no seu art. 19, asseguJ'a esse 
ddr•eito a · qualquer .r~rese'ntante da Nação, nesta e ·na outra Casa do Con-
gresso · Nacio-nal, dizendo q,ue ·os .Deputados e Sen1aidores são invíolaveis por 
suas opiniõ~.s, palavras e _vo.tos, no exercic'io do mandato. E . comb ex-emplo 
temos o da .Mesa do Sena.do, que ,se não achou ·tolhi.da, por attender a um 
dispositivo de sentença do juiz Octavio Kelly, e tem ·ap;posto quiantos 'Vistos 
lhe são pedidos -pelos Srs. :Senadores. :Ago['a, p·ergunto: com .esse' ~xemp\o, 
partido da Alta Camara. da 'Republica, •P0°r que razão o Presidente desta Ca~a, 
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com a .sua fê maihometana no IReglmen!o, se tem negado· o:bstinadamente a. 
visar os nossos discursos, quamdo. nada. 'ha. que o iimp~a? 

Como j.á decla.rei, e repito, a Mln<.J<rÚ!, não quer de nanhuma fórma q_!.!e a 
M€Sa tome ;:t si a. divulgação, mas que aipénas &ilvaguarde os direitos ip.equ1-
vocamente Ugaido.s â investidura varlamenta.T, :satisfaoondo a ' exigencia. da. 
Polida . . Não J;la .quem me convença de 1que com jsso a Mesa inicor.reria em 
violação de qualquer dis:positivo regimentaJI. E, na defesa desse direito, já 
11.qui se mani:footaram, o anno passado, alg,un.s ;representantes da Nação. Elles 
protestaram contra a attitude· da. Mesa, reclamando,_ assim, o respeito devido 
o eirercicio do mandato legislativo. E, si J:rontem, ail.guns, nesses termos, ag!-
rain, hoje já temos, ipendente de no8'SO voto, a indicação provLdenciaI ema-
nalla do mustre .Sr. · Sá iFilho .. Esl'3e honrado Deputado baihiano compreihende 
pe:r:f.eitamente que .não está defendendo uma prerogativa, um privUegio, mas,.. 
sim salvaguardando u~ direito que ê o dos Tepresenta;r;ites da Nação. -S. Ex., 
agindo corno· fel-o, prrestou um serviço, não á '.Minoria, mas a todos nós, in.-
distinctam.ente, pois si hoje, alguem como eu, ~e encontra- na' op,posição,, go-
zando aliás, um, dos momentos m~.J13 feliz>es da minha existencia, amarnhã. 
poderão se enoontrar em situação identica os q,ue ora apoiam o a.e.to da M.esa, 
qu~ .está m0rece:ado a minha critica. 

Ainda ha poooo, re8'p(:mdendo a; um aparte do meu nobre collega de ban-
cada, o Sr-. Acritunes MEl.ci-el, a'l'flrmet que não era uma s·imples revolta de 
militaTes o que se obS'EOTvava .no Brasil e revoltas houve, desde os priimeiros · 
dias aa RepubUca., revoltas teem havido em todios os governos, mas rwolltas. 
de coqios isolados, . de uma guarnição ou outra, que n'ão significavam um 
j)rogramma de partido ou uma cruzada libertadora, que não traziam o em-
blema de ideaes alevantados da naícionalidade, e, . portànto, sendo Simplel! 
revoltas contra um ·direito contrariado ou sonegado, deste ou daq1.J:e1Je com. 
mandante, .sBm ter o a,poio d.a opinião naciO'Il·al, sem deiender iEieaes ou prin-
cipias, e:riam aJSphyJfilad.as no .nasce'douro .' 1Será ·esse, iporêm, o quadro que se 
observa hoje no grande scenario da vida. brasileira? Não . · 

;Responde;ndo ao n.o!b're 7,eader, já disse que estamos, nest.a hçra, com .. 
tres quartas partes do territorio nÍllejonal sob o estado de sitio, com . as ga-
rantias suspensas, 'C<om a v~da dntellectual )lertu:ribada, . a imprensa sem falia,, 
a cathedrn .ai.-n'Ordaçad·a, e os comicio,s desapp·â rec\idos da vida nacional . E :por 
que tudo lsto·? ·Por que, com'O fila ·perguntado ha pouco, se mantém ess~ 
governos? Mantêm-.se porque .estão com as bayonetas, contra o peito desar-
mado do <Povo, 1que se ·queT levantàir " IDá-,Sb, ho·je, com o Brasil, o que se· 
dâ muitas veze s na vida parti1cular, onde, com frequencia, um só individuo , 
armado oorri uma .garrucfüa e collocado em situação favoravei, ê capaz de · 
liru!ledir o avanço de ' vinte O'U de cincoenta homens deEarmados. E ·este é o 
quadro .a.dual do B.rasH: uma lnsignifica~cla, um punhado d0 homens de 
.. posse das carabinas, dos canhões, de todo o apparelhameIJJto bellico, tem en-
f~entado e continúa enfrentam.do . . a girande coÜectividade nac:ional, ·e deas.a. 
fõrma, mantendo uma •Situação 'que não tem o '~preço do Paiz. 

Mas, .Sr. P ·residente, ê i·nabailavel e orescénte, a!'dente é fórte a minha. 
fê, 1E' rubso.Juita a min•ha conf!anqa nos grandoo· destinos da !nacionalidade 
'IJatria, no desdobi:amento d.os ;i:fue·nomenos" sociologicos que se desenvolve em 
tod,as as organizaçõesr .humamws, que anceiam '.IIBla liberdade. Cqntra as bayo-
netas, contra :as CM''ab~nas, .contra os canhõe,s, contra ó sitio asphyxiaJilte que" 
]Jesa .so·bre tres .quartas ipartes dos ·Estrudos do iPaiz, proseguká a marcJha 
trlmn1phal, que v;em de 5 de juJho de ,19124, mostrando. que, si a NatuTe2la ê 
grande, menor não ê o homem. no Brasil. 'Soni·os de um '.Paiz que sr não é 
por ~ompleto ;r.e_vol11ci10.n;J,rio, é emi sua quasi totalidade .1•evoltaido . .Sim, Srs ... 
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Deputaidos, teruho a oe11teza de ,que, mais. dáa .menos .dia, ha de trEimulair, por 
.Sobre todo 0 1Brias1l,. essa grande e 0JIJtiVa lbaJndeiria,, :sytnl:JOlO• de 'U!n 'J.)QIL'vif \ffiWS 
feliz, de instituições mais ad€alntaida_si, de.'.go;ver,nos maiiis esclarecido·i:;, de malo1· 
Jib.erda;de para a Patria! (MiiW-0 bem; rmuito bem.) 

SElSSÃO iOE 14 DE JUNHO 

O_ Sr. HermenegHdo Firme11;a: - Sr. Presidente, _aQ:uelles que comba-
:tem ,o a.ctua.l Presidente ida [Republ~ca la.nÇam soibre este todas as responsa-
0bilidades 'J.)e)os factos decorrentes do tufão politiaó-r·evolücionario dasenca· 
'deado, desde a1gum teo:n;po, :no paiz. · 

Faz tres anno:s que a nação vive intranquilla. !Por tdda a pwrte a desor· 
.dem vrncura armar o s,eu cõ110 . A ·an•ardhia reina ~os espiri-tos· dos indiv.i-
duos ou das · facções audacio.sais.. 0.s Governos estaduaes armam-se para de-
1ende-r-se. O Governo da Republiea .proicura esmaigar a .hydra revolucionaria. 
O -cambio cahe. E, senhores, o que é :mais triste ainda, .br.aisileiros', 111os oo,m-

;pos de batalha, matam lbra,isileiros. · 
Qu-em o :responsavel por tudo i.s.so? ,Dize<m os op:posidonistas: o Sr. Pre-

'sidente •da Republioa. 
:Devw:nos estudar o·s fa.ctos oom sinceridade e jus1tf.ça para· vermos se, 

·com ernei to, .füe 1cabem \)Si53<s reS11Yonsaibfüdades. · 
!Como n613 sai'bemos, a revolução Poz a sua primei!ra · càbeç.a, na· it'Ua em 

5 de julho de ·1922, no go·verno do tSr. Epitacio Pessô.a. Dahi ·vara cá se tem 
·reproduz-ido, parcelladamente, q U.<J.Si sem cessar. 

Que 1motivos ·havia dado o governo Epitacio !Para que uma parte dos m!· 
Jitares se r .evoltas·se -contrà elle, utilizaITTdo-se das arma.S que a. na\Ção Jl{'1J 
·Confiaira 'Para a dclesa. da S'l1°a integridade e manutenção dás -suas leis? 

/Serviu de ;Pretexto a •questão ·politi:ca, isto é, ,a candidatura do Sr. A!-
th u•r B"'rna~·des. 

Mas dev;em todos lemibtar-se que es·Se pretexto em~ começo não ex!sttu. 
A •candidatura [Bernardes estava a.cceita por todos os Estados do Brasil, ex· 
cepção apenas do Rio Grande do Sul. ü dissi-O:io que se formou foi em torno 
da Vi1ce-1Pre.sidencia da (Republica !disputada IPO·r dous ·.grandes. E.staidos -

7Bahl'a e P.ernaimbu.c.o. 
O que se viu, naJquella época, foi partidaJrios ,da candJid'atúit'a do actmil 

P.residente revoltar-se contra ella sem outro moUvo que· não fol"•se de. ambl· 
ções pessoaes. E, circúmstanda e;uiciosa, foraan os mesmos q·ue já haviam 
bypotihecado apoio :á ~ua cangidatura, inclusiv.e o eminente politico qµe assu· 
miu depois a chefia da "l"€acção republica;na", os que mai.s agitaram a opl· 
·nião militar e civil contr.a o 1candidáto 'm~neiro. ' 

Não havia assim em 'jo.go uma c·a,usa patriotica, uma idêa, um ,pl(!nc!pJO, 
em ·torno do quàl pudesse ter explodido o· mo·vimento a11mad·o de 5 de (julho 
de ·19122. · ' · - · 

Jugulada a revolta péla energia mascula do .Sr. ·Epitacio Pessoa, aul!il· 
'.•Jiado !Pela parte que lhe :fico.u il'iel do .Exercito e da Marinha, veiu á presi· 
den1cla da ;Re:publica o Sr. Airthur Bernardes, que havi•a promettido esquooer 
a.s Injurias feitas ao candidato. 

·Esta de;elaração de S . EJ<. 1Q.evia ser uma ·razão para que os seua lnlml• 
-,gos, venci-dos nas urnas e vencidbs pelas a,rmas, ensarühas'.sem a.s 'suas, pas-
.sa.ndo a a;cata:r o poder ' legal e con.stituldo. 



:Ma,s ti.ão. A exoitação de :µiimos não sere·no.u um dia siqu·er. A pu.sse du 
Presidente reaJizou-{le em meio 'de graves appn~hens·ões. O ·Governo que fin-
dava teve de .tomar todas as mediaas possi~eis para evitar· qua1quer at.ten-··· 
tado que, segundo se assoalhava, estaiva :projec'tado para aquelle dia, 

F.oi .nes<:ie agitado aimbiente ·que assumiu o governo o Sr. Arthur Bei:· 
nardes. 

Por maior .. que foose O" su·u dese/jo de suspender o estado· de sitio, ·n!to Pu· 
deria fa0el-o tdeante . do espírito de insubordinação e a.narchia ' ainda: reinanite. 

Não scicegaram os agitadoi:·es e quando o estado de sitio se SllllP6ndeu, 
!'edobra:rairn -e.Jles de actividade e esf9.rço. Surgiu o outl'o õ ·.cLe juJho, de São 
,Paulo, com Jsidoro ~ ··frente. 

Esta out ra revolta fôra prnmeditaida fria e pa,Gientemente, e que prova. 
que, aipeza.r de ha:ver desapparecido o p·retexto do estado de sitk>, os inimigo-s 
do Governo oonspiravam e agiam. 
· Houve, pwventura, algum ' motivo justifielado pàra aquel!a sül:)levação:, 
Em torno de que facto, d.e que idéa, de que principio e·Jla se tez.? 

De nenhum. 
Até hoje, só tenho ·ouvido aÍ!egar-se que a ·caus-\t principal •fôra o n:00· 

nhecimento de poderes do Senado· e· CamaTa. 
Não é verdade, porém,. 'Basta ver que nenhui!l1:a <las vietimas apontaaa11 

- os .Srs. Irin-e.u Ma.ohado, Seabr:a, SaJles- Fi1ho, etc., etJc., esteve com a ·a.·e-
voJução. Achavam-se. os dous primeiros calmamente na Europa e o ultimú 
be..m quieto aqui no Rio dt) Jaineirn. iPois .- então o -general Isidoro em. i:naio 
realista do que 'º 'rei? Sentiria mais as dores do Sr. J);lneu e outros d.o que 
elles proprios 7 

.A!s revoluçõ.es llla Ame·r1ca do Sul, 1Sr: . . P.residente, O:bedeeem gUafli sem~ · 

pre aos fnteresses do m.a.ndo, aos interesses pessoaes . . 
Entre nós, a de 5 de juJ.ho de ,1922 foi o 1>roducto da agitação pol1ttca, ª" 

i;erviço de a.mJbigões desmedidas. · 
. Não foi rper e.Jla .Tesrponsavel o Sr. E:pitacio Pessõa, que de!fendeu a orcr"1i.. 

civil com raro stoicismo, não foi por ella responsave1 o S:r:. Arthur: !Bem.ar-
des, ,que nada f ez para _ provocai-a. Ao contra,rio, foi a gra!!de victima, de 
quem se não poupou- sequer a vida privada, nem os melindres ma.fa caNa 
da fa.m'ilia. 

A ·outra revolta, ·vinda um anno aipós e irrompida em São iPaiulo, ifol 
!rancament€· m.ilitarista. Não .podia ·ter como nã-o teve os app~ausos d" , 
naçã-0. Contra ella estiveram os proprios revoluci<marios do Rio Grande, 

Como se vê dos doll\S movimentos principaes, sem éco aJiás na oonsciencl~ 
publica, nã o podia te1· a,s resa;ionsa.bilfdades o Governo do :riaiz. E-stas devem 
recahir todas sobre aqueiles que os promoveram. 

Veiu depo·is a vergonha da revo.ita do couraçado S. Paulo, . revolta qlto, 
humiJ.hando os seus autores, humilhou .tambem a nos·sa bandeira no e;.· . 
trangei.ro. 

Resp0'.I1savel por e!la é tamlbem o .Sr:. Arthur Bernard8S? 
Aquelles ·que o comlYatem deveriam Julgar: os faictos com mais seren!dad-,,, 

com mais Iogtca e mais justiça. 
A luta do Rin Grande, do iParaná., Matto GroS1So e Goy.az, foi um 

prolongairnento da de .S. Paulo, tendo á frente os meSlmos ohefes e os, mesmo" 
soldados, accrescidos da oohorte Tio-g.randense. " 

Nãq discuto ais causas que tenhaan ·1evaru.i os br.avos leg!onar!os do fo., 
deralismo gaúcJ10 a commungar oom o militarismo do generaJ Isidoro. MM 
accentúo que o fi:wram levad'os . por um ponto dG vista rE.'S'p'eitavel, ê certo, 
)lUrém, de natureza toda I"e1&!0.m1.! ; 
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À luta a inda continúà: em parte d~· territodo naci!?'l'lal, seo!n outro ide•• 

que não seja su·bstituir os homens que governam ·por outros que não derMi; 
ai.nda .prnvas da sua crupacidade . 

Ameaçam {JS revoltosos derrocar tudo: Governo da RepubJlc;.a, llovei.,". 
~o Eetados, Cl'm,g.re.sso Nacional, <..:ongressos estaduaes, justiça feder.a! e }us-
tiças estaduaes, indlusive o proprio .i:iu,premo Tri.b uhal F'euenu. 

'J:'or Ve'.i:E'-s 'hão tentado, com a;ssombrosa audacia, .o assalto ao poder. " 
d-inamite anda .derramada por todo·s os caRtos. •Della foi v1ctinla um genwa1 
do Exercito. ·Della são ameaçadas as autoridades· e todos· q.uantos sejam so-
lidarios com o uoverno. 

IDean,te disto que querem? A inercia? ff atamento de maost A. ent.rei:-a 
do pescoço á degoJa? ·-·- ---··'-~ _J _..,_ ,1 

l"'iil.o e possivel. 
!Dev.em reconhecer que ao Presidente da Repu1bllca, l!Omó aos ma.is ~·· 

de.res ameaçados, assiste tamlJem o direito de legitima defesa .. 
Aos revoltosos se ooncede o direito de voltar as armas <la nação ccmtP~ 

u :pocier .constituido; de trucidar, de matar, de requisitar os na veres alheios, 
de lançai- o terror por toda a parte. 

O Governo não trucida, nao anata, não attema contra a pr.opriedaile pat·' 
tlcµlau-. usá.-a penas dos meio.s de defesa, que, em todos os codigos, é tida 
e.um.o. 'tle dkreito natuirel"' ' 

Servindo-se das' ·attribuiçõe.s que l·he ·dá a:. Constituição detE:m ou depor· 
\a o.s indiV:iduos. sµspeitos . INem isso, rporêm, lhe querem concederº 

Levanta-·se no Senado a grita de que o Governo ê d·eSllumano, porqae 
dlS prisões são infectas, os ·presos soffrem mãos tratos, alguns deliruham -. 
morrem. Quer-se, assinn, uma cmrumissáo ·de Senadores que· pe:netre nos cal' 
ceres e abra uma devassa. -

.Na.o posso affirmar que to•dos Ós presos t enham tido vtaa conforta~·e! 
nas .prí<sões. E' .p-ossivel que a a!,guri.s, ino grande' numero qu., eram, hzjb. 
faltado uin tratarrnen~,o •regula.r. ':Nem j·ustifieo rubus·os ow deshuma'nidades 

.. ,1.101·v.e1:i.tura c-ommettidas. 
Mas 1chaimo a a;ttenção da Ca.mara >para uma circumstat1cia. A ~l'-0,l}rl~ 

oppo,sição diz que uns presos tem sido tratados com 1humanidade, out.rll'.i; 
nao. As maiores reclainaçõe·s '11.âo são em rela_ção aios pres-os :m.ais conheci··· 
elos, jornalistas, militares, medicos, advogados, professores, eto., que imo 
.,xaietarnente áquelles sobre >quem mais poderiam recair as pa·evenções tlo 
ti.o-verno. 'Reclaim:a-.se quanto a pessoas desconhecidas CUJjas pala~a.s ni\b 
pooom merecer \!lê. . 1 

Ora, si o Governo fosse ca<paz de actos de .deshumanidade, daria certl<· 
mente uma ordem geral para to:das .as ,prisões e ninguem tenha a !ngenul-
<tade de .su•ppor que não fo.sse cumprida. Visaria e lle de preferencta o• 
preso,s de m a ior destaque e por isso mesmo de acção .m ais ef.ficiente nas r•· 
voltas e nâ:o a imas:sa, a nony1ma, contra a qual não pó.d€/ haver odios tão 
g.ramo.es. 

O <facto de em a lg umas prisõ,es se tratar bem aos presos e e m outros não, 
co·nforme allega a opposição, indica que pôde ·h aver abusos de autoridades 
subalternas, .nl)IIlca porém, uma intenção deshumana do Governo que se 
declara· prompto a provid-enciar e tem pr ovidenciado s-obre as r~lamações 
levadas ao seu con'hec.imento. · 

O SR. HElNRIQUIEl DouswoRTH: - J)e vo C.cizer a V. ~Ex. que, em muitos 
'pontos, p .r ocede essa critica. Houve presos, aos quaes o Governo fez che· 
gar a .proposta de ·sere·m .postos em liberdade, comtanto que não declarassem 
aquillo que se houve.sse passado. na prisão, dura;nte o tempo em qmi ~1t~lve~11m 
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detidos. Ha casos i'njustificaveis: ha ·profe.sso•'es presos da EscoJa PoJytecrhnk<i, 
do Colllegio Pedro H e, até hode, nunca, abs0Jutame11.te Jlu•nca o Governo ex-
plicou porque ·estão .detidos; e, mais ainda, ha presos que, (~epoiB de übtluoB 
dous, tres e seis mezes, são postos ezn liberdade, sem jámais term sido ou vi-
dos. Contra es.ses factos a criticai procede. 

O SR. AR'l'HUR CAE'rANO·: - Ha generaes que foram esbordoados. 
O rSR. ' H)ERMENEGiIJDo. FI~MEZA: - Mas, o nobre Deputadp ha de convir, 

si prestou attemçã o â!s minJ.as palavras que estou tallando acerca das a c-
cusagões feitas ao Governo quanto aos máos tratos sotl'.'1'.·riílos pelos presos iws 
Joga.n:s em que se acham~ e ;nãp irelativwmente a prisões que, no estado de 
sitio são feitas ao a11bitrio do Governo. 

O 'SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - Considero que não ha tra tamento. peor do 
que prender um individuo ·sem motivo. E' uma violencia . 

o SR. FRAN<:JISOO PEIXOTO: =- A s vezes ne.cessaria. 
O SR. HEJRMJ!lNEGILDO FIRMEJZA: - Por que essa intromissão de membros 

do Pwrlamento nos domínios da policia, quando, segu.nd oa .hierarchia legal, 
é ao Executivo que co'lnpete exercer acção sobire e·lla'/ 

O SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - .f'eJ.p mu~to que a Policia se. intromette 
nos domínios do Parlamento, inclusive abrindo, as cartas. de Deputa-Oos e 
Senadores . 

O SR. HIE1RMENEGILDo FIRME:?;A: - O Congresso julga, é v erdade, .dos actos 
do Presidente, no estado de sitio, mas quando este·s l!he são submettidos op-
.portuna e Jegalmente. I>a mesma maneira que os juizes só funcoionam em 
processos regularmente instaurados, não assi~ nos i'nqueritos, <que são da al-
çada policial,< ou administrativa. 

Si é verdade tambem que compete .privativamente ao Senad·o julgar o 
Presidente da R epub.Ji.ca, nos crimes de ·responsabilidade, verdadeiríssimo é 
ji)'ualmente que a iniciativa da accusação lhe não cabe, porque é da corr:•peten-
cia da Camara dos üeputados, :r:ios teirmos do art. 2·9 da Constituição. Fe-
deral, decla,rar a .procedencia ou im1procedenoia da accusação. E para que se 
torne regular esse .pronunciamento, é preciso que seja observado º' processo 
estabelecido em )ei, que foi '\'.Ota'<l.a em ~bediencia ao art. 54, § 2º da Consti-
tuição, que dispo·z, tratando da responsabi.Jidade do Presidente - "lei es-
pecial 11',egulará a accusação, o p.rocesso e .o julgamento". 

Competencia tambem tem o Supremo Tlribunal para julgar o Presiden te 
ca Republi~a no,s crimes communs, d8[lois de declarar a Camara :Procedente 
a accusação. Mas dahi não se segue que possa o Supremo Tribunal, como 
não iIJóde o Congresso, nomear do seu seio commissões de inqueritos ou 
syndicamdas, o que nãC\.. é das suas attribuições, ou da sua cmnpetencia, pa.ra 
se.rvk de base a qualquer processo. 

Seria µma invasão de attribuições, que a Constit)lição não permitte, a 
entrada de uma c\!ill'..a::úissão de Senado.res pu Deputados· nas prisões para exa-
minar se alguns funccionarios administrativos, que pelos seus abusos e crimes 
devem responder perante o Poder Jud.Lci·ario, tratam ibem ou ma] os detentos . 
.Seria como si o ExecuUv.o quiz;esse penetrar nas Secreta;r·ias da Camara ou 
do Senado, para apurar faltas dos seus funccionarios . 

Sr. Presidente . .São de facto bem tristes os dias que atravessamos., Mas 
em épocas assim é ·que 8ll põe á prova · o patriotismo d.os horr:ens . • 

O que nesta hora cum1i)re a cada brasileiro fazer nã;o é pegar na cara-
bina contra os .poderes da Nação, não é atear mais fogo aos com'bustiveis, n à o 
ê chegar mais lenha ás labaredas que ar:.dem. 

O 'SR. HENRIQUE DonswoRTH: Tambem não é adaptar o regímen de 
prepot~ncia e de abuso. 



õ SR. LPlOPOúDINO 
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DE OLLVFlIRA: -:- o ,caminho é ·º Governe co11ocait-se 
e.entrei da lei. 

O SR. ~MENEG~o FIRMEZA: -.o O Il'.).omento é de mais siso, ·· de mais 
juizo. Basta· de saC:rificio de vidas, de prejuizos ao paiz, de 'desoredito parai a 
nossa civilização. Devem todos collaborar 1na o<bra da paz, .que só . á sombra 
desta crescem os paizes-, · as nacfonaÚdades se engrandecem, · os po'Vos s& 
elevam. 

Paz aos espi-ritos; p_az aos corações, pa·z ás instituições - é e~ta a J,Jfe~~ 
do. Brasil. (Muito bem;. mud,-to bem .. O oràdÔr é C'i/lmprillnentaào). ·' · 

SEJSSÃD DE ·23 DE JIUN!HO · 

' O Sr. Baptista Luzardo (*): - Amtes de entrar, .precisamente, no a.'!· 
sumpto que motíva minha ViJ:!da á ·t l'.ibuna, . desejo perguntar á 'P~esiãenqia 
da Carna.ira qual o andamento, até hoje, da indicação. do nosso ·i'-ustre ,collega 
pe.Ja BáJiia, .o Sr. 1Sá Filho. 

Dm:ante vaa:ios dias, foi assumpto do mais lairgo debate, nesta Casa, a 
não publicaçã:o de dlscu;rsos de illustl·es representantes da Nação, Pe•o fa,bt0 
de lhes· faltar o '°vi-sto" da Mesa, formalidade exigida pela cens1:1ra poJ.ic1~ .. , 
obedec~ndo a UIT-a sentença do juiz da 2• ·Vara, o Dr. Octavio .Kelly, D.u-
rante varios dias, que meus coUega.$ da mino,ria parlamentar ·ventilamos a 
11u:estão, miriuciosamerite, quer em !l'ace do Re.ginlento Interno desta c;a,a, 
quer a.i.nda seguindo pari pa.ssu a le ttra da Constituição e . mseu art , 19, 
quando trata especlficadainen.te do caso. · . 

Sr. President;:, coube ao illust·re r;-epresentante da Bah.ia, . mernJ:ii n M 
maior.ia fazer uma indicação á Mesa, no sentido de ser consultaua a Ccm-
mfssão de Constituição e · Justiça, na h~o-t'hese , parece, a \1ni<'a sobefafüt 
para dizer a a:espeito. . 

l;l)sta indJcação já ifoi apresentada ha 21 djas, rr:.as até este momento, não 
sei .. eu, e creio que n!fo saibe a Camàra, qual a solução ád.optada pela referida 
C'ommissão - st favor;owe1 ou si co·ntraria a iqll<t. E si ·ven,ho heje inquirir 
clestà tribun~ á !'residencia da. Mesa .sobre o and!tmento Q.a ta~ ihdka~ão, é 
porque. no Regimenlo Interno desta Casa, ha uma disposição •1ua -_ isso me 
faculta : De !facto, diz o respectivo airtigo 270, capitulo .das "Imli;;ações": 
A Commissão que ' recéber uma· indi-oação deverá intertPor 'parecc·r dentro · do 
p~azo de dez dias:" . . - . 

Conio disse, ·Sr. P.resídente,· ,ha ~1 di-as foi apresentada pelq nobre re-
presentan.te da Bahia, a indicação, s<ibre cujo object o devia ·ser . ouvida, com 
certà ·uu:-gencia, a Commissão de Oonstituição e Justiça : Entretanto, ·apezar 
do · Reginlento estabeleéer o prazo de 10 dias· para aquella Comrr...issão se ma-
nifestar, ·até este insta.nte nenhuma infoq:naç'ão chegou ao 'nosêo . co'nheci-
mento. a;cerca de qualquer solução dada a est,e caso, quando é .evidente a im· 
portancia do assumpto, por isso que está em jogo 'não uma prerogativa deste 
ou daquelle Deputado, nias uma prerogativa -êlos . represeiitàntes ida Nação, 
prerogativa à.e to~os ·nó~, porq~e a Constituição não faz d\fferença é!;1tre re· 
presentantes da maioria e da ·minoii'ia, Accentuo que é ' uma prer.ogali:Va -
para mostrar: o meu com.pleto desaccôrdo .com V . · Ex .. , Sr. Presidente, quando, 
ha dias, passados, dando"me a .J;10nra de a:espoo:ider ' a um dos· meus diSQursos, 

· alludiu a um "privil<::gio" dos Deputàdos. 

(*) Nã.o !oi reTiato .P_&lo o,r8.dor. · '' 
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Não considero oomo tal. Não se trata .de ,iprivilegio deste ou daiquelle, 

·lnaii, sim, Sr. J;>:r:esidente, de uma prerogativa, i·nherente .m~smo ao mandato 
que o representante da Naçã.o vem desempenha.r nesta Gasa . 

. Como até este momento nenhuma', solução· chegou ao nosso conlreci-
mento, permitta-irne V. Ex. me dirija á Mesa, solícitamente, .pedindo uma 
informação sobre o assumpto. 

O .SR. PREsIDElNTE: - Devo informa r ao nobFe Deputado, que a :indica-
ção do Sr. ~putado .Sã Filho foi distribuída ã Commissão de Constituição 
e 'Justiça, que ·aesignou relator o Sr. Deputado Francisco Cam'.Pos. Estou 
.informado· de que essa Commissão, .conv~cada a sua reunião . ordinaria paa-a a 

' ultima quinta-ifetra, não obteve numero para funccionar. Naturalmente, por 
esse motivo, não leu: o ·nobr·e relator o seu· p.arecer a respeito da infücação a 
que allude o nobre Deiputado. 

O SR. BAP'I'.!STA Lu~ARDO : _: Pela .infonnação .piresta'da pelo mustre e «hon-
rado Presidente desta Casa verifica-se, que, si !ta uma tardança qualquef', si 
até este momento nenhuma ~olução obtivemo'S para o caso de relaiUva ur-
gencia, a culpa cabe .á "Commissão de Constituição e Justiça, que no dia desJ-
gnado não çonseguiu numero su.fficlep.te para seu· funccio-namento·. . 

Sr. Presidente, esta falta, .que se attribue â Commissão de Cónstituição e 
Justiça, é uma falta el')1 ' que estão incorreµdo não SÓ essa Commissã.o como 
outras desta Casa .. ; · 

O SR. ADÓiiPHo BEJ'\GAMINI: .- Qua:si todas. . 
O SR. BAPTii;;TA LUZARDO: - Quasi todas, como di:z; o nobre Deputado 

pelo Districto ) Federal, Sr. Adolpho Bergamini, teem faltado ªº. compromisso, 
á obrigação.. . ' · . 

o ·SR .' FRANCISCO PEIXOTO: - v. Sx. viirou decurião? 
O .SR. BAPTISTA LuzARDo: - ... de ~ttenderem a assUmptos ·de ~levancia 

e alguns até de urg~n'.Cia. . 
·isr. Presidente, perdõe-me a C'am~ra q.ue toque nesse pomto, mas é pre-

ci~o diwr a verda.de; é preciso q·ue se il'aça, ljJThaa que de leve, uma c~nsura, 
porque o phenomeno es.tá e;e generalizando; não apenas. esta ou aquella Com-
rr.issão, mas, como dl:?Jia o nobre:' Deputado, quasi . todas, estão i:ncO!rrrendo 
nessa falta. nirei mai's: essa 'falta é do pr.oprio Congresso, da prQ'.Pr'ia Ca-
maira, por·que, ao cabo de me:z;es, de quasi dous meies de 'fu.ricclcmamento., eu 
posso perguntar aos meus colleoga'S: ·rifl!>Se prazo qual o a;ssumptÇ> de · -0.rde~_, 
deliber.ativa que aqúi foi tratado e mere.ceu solução? . . . . 

. o SR. VIANNA Do CAS'l'ElLLo·: - Os orçamentos estão to·dos relatados e o da 
· Receita se acha sobre a Mesa ·pa;ra receber em:en:aas.. . 

O SR . .A!IJ.ou.Ho IBERGAMINI : -:- Nem ·J1.0 ·caso do Banco d.o Brasil, que · erar 
tão urgente '!lo anno passad-0, agora não se falla mais! 

·O. SR. BAPTisTA LUZAROO: - Em uma •ho·ra destas, das mais ~aves por q·ue 
ten: passado o Brasil, de sérias ap.prehensê)es, nõ:s a.ssistimos o Congresso in-
differente, não tomando· a pelto as •questões que lhe direm respeito., e não 
concorrrendo com sua sabia deliberação, ·Com seu eonselho, sua palavra a u-
torizada ,para s.olução destes problemas, ou para . s.ervir · d~ ante-muro a.o ven-
dava.] que vem perpassando do ·norte ao sul do Brasil. 

O SR. FoNSECA HERMES: - Grande parte dos orçamentos já foram rel.a-
tados, na Commissão de Finanças. Isso prova traibaiho. 

O SR. AooLPHo BERGAMINI: __: E a tieforma do Bainco do Br.asil, que e~'a 
tão urgente : em Dezembro? . 

O SR. HElNRIQu\m DoDSWoRTH: - Ha projectos e projectos que não foram 
relatados, dormi'ndo ha muito tempo nas C'ommissões. 

O .SR . . ADoLPHo BERGAMINI: - Ainda do:rme. tranquill!J.mente na poei.ra 
do~ archivos da1:1 Commissões a indi-cação do ·Sr.' (Baiptista Luzax<do pergun-



tando cl:a situ~ção do Sr. Nabuco de Gouvêa, dip,Jomata e Deputado ao :rnes. 
mo tempo. -E·stá fazendo companhia .ª outras i·ndicações ~ertinentes ás pre· 
roga tivas dos nobres DepU.ta·dos. 

O SR. BElRNAR~s SOBRINHO:. - E quaes os projectos de in.f.ciat'iva da óp· 
posição? 

O· .SR. ADoLPHd BERGAMINI: - Os membros da opposição não são ,poetas. 
O SR. iBElRNkRDES ·SoBRINHo: - Não. teem feito outra cousa sinão aiccusar 

injustamente o Governo. 
O SR. A.DoLPHo <BERGAMINI: - A op.posição sabe que a maioria a esmaga, 

e qu:e as Commissões só dão pareceires quan(fo o P1·esidente da Republica o 
permitte. ·-

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Sr. P·residente, !feito esse ligeh'o repar.o· qM 
servirá de introducção ao meu discurso., passo' a t ecer uns commenta.r.ios ~ 

.m!J.'r.gem da oração aqui proferida a 18 do coD.rente ;pelo nosso illustre. col· 
lega, De.puta1d0 por Min as Geraes Sr . Joaiquim de Sa!le·s . 

o SR. ADoLiPHO BERGAMINI: - P ermitta-me V. Ex. -out.ra interrupção: 
uma pe·r.gunta que ainda se poderi·a fazer á Caima·ra é sobre a palavra de honra 
do ex-leader 'S-r. Antonio Carlos, que em res•posta a um requerimento do meu 
nobr.e collega e amigo, Sr. ·Sfrr.ões Filho, que queria sa:bfir .dos escandalos 
fa•a2lidos a plenairio em toi·no do grainde Pana;m,á, a 'Revis.ta do <Supremo Tri, 
bu·nal, pr01'Ilettera dar andaimento. 

' -o· SR .. ·BElNARDES •SOPR.:NllO: - Teve anda;mento. 
O SR . .Ai>oLPHo BERGkMINI: - .Si teve andame-nto, eu p!J{liria ao nGbre 

Deputado, ·Sr. Bernardes Sobriniho, que d·issesse qual foi esse andamento e 
qual a ·Solução, porque, mais do que o andaimento, nos Interessa a soluÇãü. 
Não a nós, mas á Nação inteira, que , está pagand.o dezenas de milhares de 
contos de réi.s por ofü'ici.nas custosíssimas, afim de ser exploradi° uma tmpren" 
sa particular, editora, e aité para lançar um grande :orgão de publi~Made que 
se ' annuncia, custeado pelos dinP.eiros da Nação, maibaratados, mal app!i-
e;ados! · 

O SR. HERNARDES SOBRINHO: - ,Só podemos conhecer o assumpto pelas ver· 
bas dos or çamentos. ' 

O ·SR. BM'TISTA LUZARDO;: - Sr. P.residente, esses commentarios , Que de· 
sejo fazer dizem respeito a to picos do dis•curso proferido aqui pelo Sr. Joa-
quim de Sal.Ies, ·que em. um daquelles ·dias de bom hun:or tã:o habituaes em 
S . Ex., aichoü de dell(itar a Camaira contando algumas anecdota~ que, sem 
duvida.; farão parte do estudo a 'que S. Ex. procede e que figurará no livro 
destinado ã. inaug.uração da futura Caimara. , 

IRespon<Iendo ao meu nobre collega pelo Districto Federal, Sr. Adolpho 
Be'l'.'gamini. S. Ex. pr-ocurava jns·tificar os motivos pelos qua.es ·o Sr. Pre-
sidente àa Re.publi'ca, Dr. Arthur Bern~rdes, não apparecia em ·publico. e 
não re<:ebera, ha mezes passados, aquellas visitas " que muito <hO·nraram o 
Brasil, como a do General .Pershing, a do p1·inci-pe italiano, e, ul~hr.amente, a 
do Sr. Arturo Alessandri. · 

O SR. Aoor.ÍPHo BERGAMINI: - Ago·ra o herdeiro inglez nem nos toca nos 
portos. Vem· a todos os po,ntos da America do S1,ll, menos ao Brasil. 

O -SR. BAPTISTA LuzARDo: - E, accidentalme.nte, pretende u crear um pa-
'l'allelo entre a atti:tude mantida pelo Sr. As·sis \B1·asil, por volta de 1'923, e a 
do actual Presidente da Republica.. ' 

Antes, porém, de abordar precisamente esse assu.mpto., devo r esponder a 
um topi~o em que .S. Ex. chamo-u-me n'ominal!:r..ente â f·ala e que ê. ãque1!e 
1')m que diz o seguinte.: 

"O SR. JOAQUIM DE SALLES: - D.esejo salientar que, emquanfo o 
Sr. Baip.tis.ta Luzardo, como Deputado-, com o oever O.e aichar-se pre· 
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sente ªº!! trmbalhoe . da (;'amara, p-O'is ·cada um cumpre seu dever .no 
posto que lhe é cond'iado, se offereceu para ir bater-se, em São Paulo, 
contra os revoltosos, o ·seu che·fe, o Sr. Assis iBraisl - e este ê o 
opnto princfpal - quando esdeu a revolução no Rio Grande do Sul, 
ao passo que seus co'rrreligionarios, aoo clarões dos fuzis e das 'bayo-
netas, muitas vezes corpo a corpo, lutavam contra os ,adversa;ios, 
o Hr. Assis Barsil, do seu varandim, anin:ava os combatentes, inas 
â boa distancia ... " 

'Mais adeante S. lEx. diz o seguinte: 
'"Refiro-me â revoluço primitiva, pois houve duas no Riõ Grande 

do :sul: a de Honori'o ·de Lemos, Zêca Netto, Ba;ptista Luzardo e outros 
e a do General Izidoro. Nesta ultima '<!>quelles revolucionarias esta-
vam todos ao lado. do Sr. Arthur B'ernardes, tanto que, quamdo se deu 
a Tevoh1ção em São · Paulo, indo numernsos deputados ao Cattete, rei- . 
tera.1· ao Sr. Presidente os seus proje(';tos de solidariedade, . após a 
1fõ1.ação do sitio, em minha p'l'"esença, o Sr. Baptista r_,,,,,,,,.~,,~ ~- -· 
no Chefe ão l[Jsta& os seus prestimos como commmanl'lante de caval'-
Iaria, offerecime·nto que !oi, tam'bem, reiteradamente feito por Ho-
norrio ' de Lemos e Zêca Netto, e nã.~ foi acceeito por iá estar, creio ·eu, 
em maroha para · qauelle :E :stado a poltcia 'do Rio Grande, não pare-
cendo taivez aconselhavel estarem El'ID contacto forças . que pouco antes 
se haviam de!frontaao, nas . cochd)a.s do sul com tamanho encar-niça-
mento." 

•P.ouco depois·, IS. Ex. accres·centa:-
"Eu dizia, a. respeito do nobre Deputado, que, q·uando se deu a 

revolução em iSão Paulo, depoi's de termos aqu.i votadú o sitio, indo 
ao P a lacio do Cattete representantes dessa Casa do· Congres·so, vi 
11unado S. Ex. offerooeu os seus prestimos militares ao Sr. Presi-
dente \J.a Republica, di·zendo-lhe atê textualmente, si ree ·não fa!.ha 
a memoria, o seguinte: "Não entendo sinão da· arma de cavallaria, 
m as estou á disposição de V. Ex. par aipartiT j'â paira São Paulú• e 
com.mandar um ' esquadrão". 

Sr. PreS'idente, ~ justamente sobre esse ulti'mo topico que :ro.i ·ouvido que 
nrcciso dizer duas palavras. E' facto srebi'do, e não veil'hO repetil-o â. Camara, 
que, quando rebentou a revolução em São Paulo, a '5 de Julho, n6s empres-
ta.vamos a nossa soJi.dariedade

1 
ao :Sr. Presidente da RepubUca; e tamb.em 

que. no pTimeiro instante, quan'do f()lffiOS todos. por assim dizer, despertados 
com o ribomba r õa artilharia em .São Paulo, .naque11a hora em que o Con-
l!'resso ·houve de deliberar sobre o estado de .Si tio . . nós, da opposição riogTan-
dense. demos o nosso assentimento a esssa me>dlda. 

Não cO'Tlte.sto · ta.mbem que a bancada da opposlcão· riogra.ndense ten·ha 
iílo â orese>nça do .S.r .· Presidente da Republica e, lhe reruf.firma'd·o sua soli-
darieda\:le. · 

l\fajs ai-n da , Sr. Preside·nte. - é facto saibido, não o contesto, ê de ho.n-
tem. nem t enho de aue me peniterrcia.r; é a eXJpressão exactissi'ma da verdade 
- "ffirmou o S•r . Jo:muim Sa lles ter eu ido, en: nes·~oa.. ao Cattete, mas de 
nrn 'haver posto ás ordens do ·Sr. Presidente da Republica. a.fim de seguir im-
mediatam ente nara .S. Paulo. comma.ndando um esquadrão de cavallaria:. -
nndõe-me S. Ex. - nosso dizer oue 'S . Ex. f'<•i ouviu isto. ouviu mal. Não 
fiz semelhante declaração ~ E o direi agora., dá tribuna, com testem:unhas, 
como se passa.rare ·os factos. 

A primeira. vez que me avistei com o . Sr. Art!hur Hernardes foi, p'rncfsa. 
mente no ' dia õ de Julho, quando explodiu a revolução ·em s. Paulo , 



Nós, -0;!! r epreseptan.tes da oprposição· · riO_.gramd"ense, forno&, ·. como disse 
ainda J:ia pouco, ao Oattete. 

o SR. WE;,O)llSLÁO EsOOBAR: - Eu não fui. ' 
O SR. BAPTISTA LuZARDO: - A rµinha a.presentação foi ;fe.ita p01r 1nter· 

médio do Sr. Maiciel Junior, na presença de meu honra\lo coll!ega e amigo 
Sr. Deputa.do Lafaye tte Cruz: P-0r occasião· d·a despedida, disse-me Q• Sr. 
P.resiclE~nte da Republioa que tiIDlha pra zer em me conhecer, poI\l "sabia dos 
feitos que eu praiticára .no Rio Grande ao lado de H!oinÓrio Lemos" . 

P erg.untou-me ai1Tida S'. Ex. como iam os n-0ssos companheiros e ami· 
gg.s, dizendo-me assim "Honorio Lemos, como estii? Tenho sincera admir:i.· 
çã<'> •Por aq·uelle gau0ho". 

:Enfo;rmei S. ·Ex. sobre a situação em que s·e a chav·a esse chefe ri'o.-
. gran'den se; e , a uma inda gação de. S . Ex. sobr e qual seria a attitude deste, 

réspondi-lhe .que, deilinte da inosssa soliclariedade, podia aff°irma r qÚ·e o Sr. 
Honorio . Lemos prestaria apoio ao Governo . 'federal, c<i~respon.dendo, assim, 
á solidariedaide de .s. IEx. recebida nesse momento. 

FloTam ·essas, textualme·nte, as minhas ;palavras e referi' ainda ao que se 
.Passã.ra por occasião da e leição do Sr. Presidente lia Republica; no segundo 
districto, de Rasa ria, no qual houvera urr..·. attri'cto ele que tinh'a sidG um 
dos protagonistas -0 Sr . Honorio Lemoo. 

Foram essas, repito, ·as declarações por mim '.feitas amte o Sr. A,rthur 
Be'Fnardes, na presença do nobre representante do meu \Estado, :Sr. La.fayetfe 
Ciuz, .. cuja palavra se poder'á ouvk, ciso eu esteja !faltando c<>m a ver.dade, 

O SR. LAFAYETTE Qmz': - E' verdade . Passou-·se t a l qua l. 
O S R. JOAQUIM D'E .SALLElS: - Mas isto no dia 5 ?. 
O SR. BAPTl!STA LuzARno: - Na unica vez e~ Que m e àvistei com o Sr . 

Artrur· Bernardes até aque!le mg.mento . 
. .o SR. JOAQUIM DE SALLES: - V . E x . ·tem a o seu fado ' o Sr. Hen~~Íique Do.dS· 

wort'h, que se encontra dia riamente com o Dr . João Ped<ro Bellfort Vieira, di· 
.r ector da secretaria .do .Senado; V. Ex. o a utorize a perguntar a o Sr. João 
F ·ed·ro si eu não reproduzi, quasi textualmente, as p alavras que eu e elle 
ouv im os de V. Ex. · a r espeito do assusn:.rtto . 

O SR. iBAPTISTA LUzARDO: - '['orn o a affirmar que, se V . Ex . . ouviu isto, 
não ouviu o que declarei então, p.ois ·p osso invocar, em . tes tem unho do que 
asseve ro, a palavra dos •honra dos Deputa dos Srs . L a,fayet.t e Cruz e Maciel 
~~~ . 

O .SR . J oAQUIM DE SALLEis: -'- N ã o cont esto que se tenha passado .ist o, ·que 
V . E x . ten ha gar a ntido aQ Sr . Arthur' Bernardes a soiidàriedad~ eftfectiva, 
bem cosa, miJitar do S r . H onorio Lemos, m as, sim, que garantiu "a sua tam· 
bem .· Foi o que ouvi . . 

O SR . BA!''l:ISTA L UzARno : __: Ahi está o equiv ico ele V . E x .. ·p orq1.re, se 1iu 
houvesse affirma do isto, creia V . E x ., nesta hora estaria .confirmando' o que 
porventura. houvesse dito. 

O 1SR. J oAQUiM DEl 18-ALILES; - . Aliá s, o e·pis odio não t em ·a menor imvor 
t ancia. 

O S R. BAP1TISTÁ L uzA,Rí)q : - Emprest ei a minha solidarieda de, não na 
duvi:da a lguma . .. 

O 'SR. J OAQUIM DE 1SALI..E;S : - E sfou bem certo de que V. Ex . ·n ão se r~
cusaria a acom panhar o Sr. Hon-0rio Lemos, seu a ntigo c h efe militar. 

O .SR. BNPT'Is'l'A · LUZARDo : - . . . d iscordo, poré m, qua:nto á a llegação- de 
qu e eu me p~omptificava a commarn:lar um esquad~·ã.o .. · 

O _SR, NEJl',SON DJ!J •SENN;1: .,...... V . Ex. l1ão se m et \eu ne·ssa s ca:vaHaM~ ... 
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o SR. LIN·DOLPHO CoLLoR: - o orador est ava de aeicôrdo com o Pree.iden-

te da RepubUca, mas· :não ia atê o ponto ·de commandar tropas : . . . · 
IO. SR. BA.P.Í'.!STA LuZARDo: - Eira~ esses, Sr. PresMente, os topicos do 

discurso do meu eminente col!ega que eu <precisava refuta,r e deixar ibem ela. · 
r.os. Tive a fortuna de poder contar com o testemunho, peramte a Canna,ra, de 
illustres collegas., so1bre- o q.ue- se pa.ssou na minha convérsa com o Chefe da 
Nação. 

Em outro ponto do seu .fü&!urso !foi O· nobre Deputado Sr. J-0a quim de 
Salles injusto, attribuinl'!-0-me certa,s phrases relativas ao Sr. A.ssis Brasil. 

1'ecendo commentarios so.bre as razões .que levaram os -0p1)osiCfonistas d) 
Rio Gran:de do ·Sul a retirar sua solidariedade ao· Sr. Presidente da Repu -
lllica, o Hlustr.e · 'Collega affirma: · 

"Ta nto não eram ma.is iàêas que norteavam os .revolucionarioi: · e 
sim o interesse. do .. s ir . Assis · Brasil; ou o interesse pessoal de cada 
um, .q.ue o chefe .da revol ução •gaúcha, (luando foi coneurrente a um 
logar de '.Senad0r da iR:epubli'Ca; decla;rou ào !Sr. Pre.sidente . da Re-
·pub!ica que seria necessaria . sua ipresenç.a naquella C'asa do· Co·n-
gresso, pois aihi se incumbiria de tomar a :dianteira .ao movimento 
revistonista que o Sr. Arthur Ber:nardes tinha propugna.do em ' sua 
mensagem". 

O SR . L!NDoLPHo CoLLOR: - Isto deixa muito mal a declaração feita 
pelo Sr. :r.-racie! Junior de ·que es~ava a utoriza do a dizer que o Sr. Assis 
Brasil renuncia ria á .sua ·caueira, se fosse recon!hecido. 

O 1SR. BAPTIS'l'A LuZARDo: - .AgradeÇO o a parte de V. Ex., que sõ vem 
confirmar o que allego. 

o :SR. LINDOL'PHO COLLOR: - Folgo muito que a proclamação· da iverdade 
ajude a V. Ex. . 

:O SR . ADoLPHO BERGAMINI: ~ Que não seja, porém, "Pela V eÍ'dade" .. . 
o SR. LINDpLPHo CoLLoR: ·- Com tanto q-µe não .seja "p:éla verda;de" .. . 
O 1SR. BAPTISTA LuzARDo : ~ Trata-se de grave injustiça perpeti'ada con· 

tra mim . 
. Eu pediri a ao nobre representante. de Minas Geraes que .t rouxesse ai;. 
pr0vais :do que affirmou 'perante a Camara. . 

O SR . JOAQUIM DE ÍSAI,LES : - V. Ex. faça o ' obsequi.o de repetir a :lei• 
tur:i.. 

O .Sn . BAPTIS'l'A LuzARDo : - "Tanto não eram mais idéas que norteavam 
os revoluciona,rios e sim o interesse do isr . Assis LBrasil ou o interesse pessoal 
de cada um, que o ohefe da revolução gaú cha, quando lfoi concur:te.nte a um 
Jogar de rSena;dor da Republica, declarou ao Sr. Presidente da Republica ciue 
era 11ecessaria sua presença naqu ella Casa do Congresso .. . " 

O 1Sn. JoAQUIM nE SALLElS: - Basta-medsto, V. Ex . obtenha ido Sr. Pre· 
sirlen te da Repu'blica um desmentido do que eu disse naque'lla o:ccasião. 

O SR. AnÓLPHo BERGA.MINI.: - Como o Sr. iBaptista Luza,rdo vae obte~· 
âsto?' 

ó SR. JoAQUIM DE 1SALLEs: .:..... O or.a dor a i·nda h a pouco appellou para & 

testem unho, ·do Sr. ·Lafayette Cruz: c reio que este nosso collega mant'ém 
relações pessoaes com o Sr. P res.idente da Republica; se não a,s mantém; 
tem-n'as , porém, o· seti illustre sogro, o Sr . MareohaJ Sefombrino- de Car-
valho. 'E', pois; muito facil 01bter uma refutação formal do Sr. P resi!dente 
da Republka. · 

O .Sn. BAPTISTA LuzARDo: - Mas foi V. !Ex . quem . ~ez a àccusação. 
O SR. JoAQUIM DE ·SALLES: - Appello para um testemunho . Qua:ndo refe r i 

a conversa que ouvi <le V. Ex., co:rp o $r , :Presiõente da Republica, appel-



408 

lei paTa o teste_munho de uma pessoa per<!eitamente ido·nea, o !Sr. João Pe· 
dro; agora digo que o 'Sr. Assis Brasil fez essa declaração ao ISr. !Presiden· 
te, e a e&te cumpre d.izer se ê ou não verdrude o que a;ft'irmo. 

o ISR. WENCESLÁ() ESCOBAR: __:_ A V. Ex. cabe traze r il.m'a decl_aração do 
Sr. Presidente da RepUJblica . 

O SR . BAPTISTA LuzARDo : - Desaifio, a;lto e bom som, que o n<Ybre Depu· 
t a do comprove o que a qui aflfirmou . E' uma supposição que V . 'Ex. quer atirar 
ao Sr. !AJssis Brasil. · 

O SR. FLoREJs DA !CUNHA: - Não -sei se o Sr. Assis Braiil fez ess~ decla-
ração; ·p ossivelmente fez. 

O ,SR. JoAQUIM DE ISALLES: - 'Aliés, o 1Sr. Assis Brasil tem feito sempre 
declaraç,ões que depois contesta. O Sr . LindÓlpho Collor prov".lu isso á Ea· 
ciedade . [Respondeu a tO!do o manifesto do S r . A ssi_s Brasil com a.~ 1Jl'Oprias 
pa:la;vras do Sr. Assis BTasil. 

O SR. FRANcISCo PEixoTo: - V. LEx :'" está dando seu testemunho pessoal e 
o orador estâ fazendo apenas considerações : 

O SR . LINDoLPHo CoLLoR: - O Deputado J·oa quim de 'Salles está indi-
cando o testemun,ho do Prestdente da Republica por interme dio do Sr. Depu· 
tado Lafayette Cruz . E' uma prova. 

O SR. AnoLPHo BERGAMINI: - :A quem ·cabe o onus -da prova? 
O 'SR. JoAQUIM DE 1SALLEs: - Qual a prova ? Fiz apenas a a;ffirmação de 

que o 1Sr. Assis Brasil -h avia feito determinada declaração. 
O ISR. ;LINDoLPE:o CoLLoR: - Isto é posto em duvida e· 1S'. 'Ex. indica o 

testemunho do Presidente da Republica. 
o ISR . ADOLPRo BERGAMINI: - Não basta jn:fü.car; s. E x. deve adduzir 

a ;pro-va. 
o ISR. LINDoLPHo C oLLoR: - A prova estâ. implicitamente f eita, desde qu• 

S . Ex . appella para o Presid~nte da Republica .. 
O ·SR. Anor,PHo BERGAMINI:, ,- Não aduz.iu tal. Tanto n ão adduziu, qu& 

apresenta -um elemento possivelmente de prova. 
O .SR . BAPTISTA LUzARDo: - Veja b em, V. 'Ex., Sr. 'Presidente, a malda• 

de! O Sr. Assi.s Brasil d ecla rou ao Sr. Presidente da -Republica que seria ne· 
cessaria a ,sua presença n o 'Sena:dó para defesa -da reforma constitucional! ... 

IS6 q ujlm nã o con'hece o fe itio mor al do Sr. Assif! Brasil ·ê q ue pôde ac-re· 
ditar em semelhante cousa. Ha trinta annos que 'S-. LEx. anda airredio da 
politica; entretanto, se quizesse, se não !fosse aquella independencia quo 
todo mundo J,he reconhet<e, ·ha muito tempo estaria occu1pand.o· altoa cargos 
na llJ OlitiCa. 

O 1SR. ARTB'Un CAllll'ANo: - O ISr. Assis Brasil, depois de apresentar· cam· 
dMa tos, não mais >.e interesso-u pelo reconhecime·nto-. 

O !SR. 'BAP'fI8'11A LuzAR!Do: - Insinuá r -0 1sr. Assü: Brasil a o Sr . iPresidente 
da Republica. que era n ecessaria a sua presen ça no Se.nado-, é uma aMrma· 
tiva t ã o irrisor ia e ridicu'la ·que estou convencido ·Çle que nenhum dos honra· 
dos collegas a acceitar'ã.. Nest a Camara h a mesmo muitos Deputa.dos que 
privara m com o .Sr. Assis Bra.s-il e conhecem muit o ª"· perto o caracter desse 
grande brasileiro para su µpôl-o capaz dessa incorrecção . 

O 'SR. · J .oAQUIM D» ISALI.iE~ : -- Qual é 0 mot!vó porque o 1Sr . Assis Bra· 
sil mu:dou? T anfo elle mudou q u e tendo sido um dos mais a rdorosos aml· 
gos ·do 1S·r . Bernardes U.epois o abandonou. P or q.ue o rubando!l'lou? Qual o 
movei que o levou' a essa a ttitude? · 

O 'SR. BAPTISTA LuzARDO : - .Jâ decla r ei nest a Càsa , os m ot ivos pelos quae! 
o Sr. Assis Brasil retirou a sua solli\arie.dade. 



O eR. JOAQUIM Dl!l .S.lLLlllS: - O · S'r. Ass~e· Br~il é um vka casaca mui· 
to vulgar. 

o. 'SR . PLINIO CASADO: - Não apoiado. 
o SR . BAPTIS1'A LuzARDb: - Não apoiado. Protesto contra a j'lxpressãc 

anti-parlamentar e injustissima. dG V. E:ic , usada contra" tSr . Assis '.Brasil. 
O Sn. ARTHUR GAETANo: - Posso :declarar que o Sr. Assis BTasil não 

deu n em o seu vpto aio Sr. Arthur Bernardes·. 
O .SJ{. FRANCISCO PEixoTo: .- Não "deu porque ta;lvez nem t enha v.oto, 

não seja eleitor. 
O Sn. JoAQUIM DE SALLEs: - "Por intermedio de qüem? Do 1Sr . Arthur 

Bernardes, que foi q·uem prestigiou seu reconhecimento. 
o SR. ADOLPHo BERGAMINI: - Oh! então é o Sr. Presidente da R epubli-

ca quem prestigia os reconhecimentos? Onde está a 'inoopendencia do Le-
gjslativ•o? 

O Sn. JoAQUI:td DE .SALLES: - E' uma declaração como outra qualquer. O 
Sr. Arthur Bernardes, como Presi:dente da Republica, é quem faz as nomea-
ções para empregos da admtntstração, entretanto, toda gente· sabe que s. Ex. 
talvez não faça, de sua livre escul1ha, 10 ºIº dais nomeaçõles, porque são feitas 
a pedidos de Deputa.dos, ·de Senaidores e · de políticos, satis<fazendo os pedidos 
dos idirectorfos. Não é d·emais que S. Ex . , prestigie, po·r l:ntermedio de seus 
amigos, os reconhecimentos .. . 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - V. Ex . refere- se á nomeação de D epu-
ta:dos? (Riso) . · 

O Sn . BAPTISTA I.JUzARDo: - Sr . :Presidente, eram esses doús topicos qu\l 
eu precisava contestar ·e contesto da fórma mais cabal, por·que tenho o ha·· 
•bito de o não 1'azer sem ·provas. 

O 1Sn . .ADoLPHo BERGAMINI: - O Sr. De.putado Joaquim de Sa:lles chega 
a esta conclusão: o Presidente · da Republica m anda re conhecer o Deputado 
A em detrimento do Deputad-o B. 

O .SR LINDOLPHo CoU..oR: - .V. Ex. mesmo chegou a es t a coJ'lclusão; estu-
dou as eleições do '.Rio Grande· do ,Sul . 

O SR . .ADoLPHO BERGAMINI: - . ffil' verdade . Essa a minha convicção, que 
ú contesta da, de ve z em quando, pela maioria. 

O SR. ,LINDOLPHo CoLLoR: - Apontei o facto e não quero fazer agora a 
exegese do caso . 

O SR . ADoLÍ'Ho 'BERGAMINI: - ü Presidimte é quem manda reconhe<:ei' 
Dtiputado-s e \Senado res . Ahi estão os factos no que concerne a os Srs. Cor-
doiro de Miranda, Salles Filho, Irineu Machado e t antos outros . 

O .SR. LINDoLPHo ·CoL.Lort: - V . Ex. ;deve saber b em disso, porque na,,; 
eleições do R io Gr ande do Sul, dé que V. E x . foi re'laitor, dous candidatos 
não eleitos fo ram reconhe cidos. 

O 'Sll. BAPT!sTA LuzARDo: - ,S,r. Presidente, era precisamente sobre estes 
!lous to.picos , um me dizia respeito, e, -outr.o·, uma a ccusação. grave a tirada ao 
Sr . Assis 'Brasil, que eu precisava vir a t r ibuna pa r a desfazel-os com argu-
mentação e com ·provas . 

ºReforentem ente ao S r. Assis Brasil , sabe-o a Camara, s Gl!b em os Srs. 
Deputados, e :desa fio a que m e contestem, que o Sr . Assis Brasil não dera 
um passo , não fizera ·a m a is lev e insinuação, o menor :pedido para o reco-
nhecimento dos D eputados da Allia nça Libe1-tadora . 

O 1SR. JoAQUIM DE s,u;Lms: - V. Ex. não deve d esafiar á Camara , mas 
:i, quem ~ez a declaração, que fui eu. 

O ,s n . EAP1'1S'rA LUzAIIDo : - Desa'fio a V. Ex. e a qua:lquer membro des-
ta Casa qu e traga uma, :prova de que o Sr. Assili; Bra sil pleiteou, escreve u 



llma càrta, uma Unlhi, :f'ez um p·efüdo ao· .sr. iPres·i:dente da ;Repubitca. para 
o seu ;reconhecimento, .ou para o · reoonhecimJinto de qualqueir dos Deputados 
da opposição rio-grandense·. 

0 . S:R. PLINio CSSADo: - lAWi,s, o Sr. Deputado Antunes MaCiel ·jáJ expll 
cuu ·detidamente .·este . pontQ. 
· O SR B:APTIST~ LUZARDO: - Desafio que "provem haver qualquer dos 
Deputados -da bancada Ida opposição rio-grandense entrado nesta Casa por 
um pedido directo d-0 Sr. Assis Brasil. E' este o .ponto· que ·precisa ser con-
t estado . 

O SR . JoAQUI-M DE 'SALLJ!lS: - v. Ex:. faz essa <leclar'1.ção em nome ou 
Liúem? 

O SR. BAP'l'ISTA LuzARDo: - No meu nomQ e do 1Sr . Assis Erasil. 
o SR. JoAQUIM DE SALI..Es: - V. Ex. estâ autorizado por elle a fazer ,est• 

·f'l~claração.? Não avance ta'Ilto. Não serâ a primeira dece·pção desillusãa que 
V. E_x:. terâ. 

O SR. ÉAP.TISTA ·LuzARDo: - Avanço sem· temores esta affil.>maÇão, 
0 .iSR. JOAQUIM DE SALLElS: - Palavras q.ue o 1sr. AsSis .Brasil escre:v.eu·de 

seu · proprio punho, eram contradição a tudo quanta tinha affirmado e doutrl· 
nado antes. :Po-r. ahi se vê ' quanto V . Ex . . é demasiadamente generoso. 

O •SR. ll3APTISTA LuzARDo: - Sr. Presidente, ainda estão ·de Pé as affirm•· 
· .tivas que fiz, ·ha ,pouoo·.. . ' . 

E com isto, ai:ada que toe passagem, respondo a um trecho \ffo diseurso 
proferido, !ha algums dias, -pelo meu nobre collega pelo Rlo Gr.ande, Sr. L.in-
dolp·bo Coll-0r, quando fez insinu ações justamente sobre o assumpto que ora 
estou rebat endo . ' 

o SR. LINDOLPHo CoLLoR: - Em que sentido_? 
O SR. BA.PTISTA LUzARDo': - No .sentido de ter o Sr . .Assis· Er,asi.J pedido o 

apoio do Presidente da 'Republi~a para o seu reccmheciment o no Senado. 
O SR. LrnnoLPHo CoLI.QR: - O Sr. Assis Brasil, directamente, põde não 

ter .pleiteado; houve, entretanto, verdadeira legião de cava1'heiros que pro· 
c·uraram influii· no animo do Sir". Pr~sidente da Re.publlica, par ai . ;p1•estigiair o 
reconhecimento do !Sr. Assis lBrasH. 

O SR . .AI>oI.PHo CBEJRGAMINI: ~ Consigne-se m ais uma vez que o ·sr. Pro · 
sMente da Republica é .quem prestigia ou 1despretegia o reconhecimento dft 
S.enadore!> e J)eputados . 
· O SR. BAPTIS'I'A- LUzARDo: - Os nobres D eputados· ouviram os dizeres d3 

carta e da procuração à.o 1Sr. Assis Brasil, dirigidas aos Srs . iplinio casado 
e ·Maciel. Junior, e por este ha pouco lidas neste recinto. 

O SR. LINDoLPHo · CoLLoR: - Devo ·dizer que as pal01Vras do SI.'.· Assis 
:Brasil, absolutamente, não me impressionam mais. Quero ver os factO!· 
S. Ex. pleiteou o seu reconhecimento apel;lar de notóriamente derr-0tado. 

O \SR . BAPTISTA LuzÃRno: - 'Isso de empenhar a palavra e recuar, é factu 
que a historia muito recente registra e que VV. EEx. bem ·conhecem. 

Q SR. LINDoLPHo CoLLoR: --:- Quando V. 1Ex. quizer discutir esses e ou· 
tro;i fãctos, estou ao dis:põ.r de. V. Ex . 

IQ 'SR. JOAQUIM DE SALLEs: - O que vejo é que muita gente tem avan~artu 
e recuaido, mas o f acto é que n essa q.uestão de recuar, V . Ex. e seus com· 
pa·nheir.os não podem fa'llar· assim. 

Q SR. WJiJNCESLÃo ESdoBAR: - Protesto . Podemos 'fallar nHo e .bom soll1 
O 1SR. B-1<PTISTA LU7.ARDo :, .Affirmatival'l , C'omo a q11 e lrn. pouco fez 11 

Sr'.. F lores .aá Cunha .. . 



o Sa. FLORES DA CUNHA: - V. Jil:x. mostra' algum atra'.llo em lingua i;lm'· 
tugueza. Eu disse que possivelmente teria feLto, Agora y9u explicar : esse 
"possivelmente" significa o seguinte - que elle é capaz de tudo. 

iÜ SR. BAPTISTA LUZ.ARDO: - Muito bem, Sr. Presidente. Que belleza de 
conceitos! ! ! 11 

O ·SR. AooLPHo BEl\GAMINI: - O iSr. Flores_ da Cunha está sendo injustt,. 
O Sft. F\LoREs DA CUNHA: - Falle dó Sr. A.ssis Brasil sob o ponto de vista 

político. Sob o po.nto de vista pessoal é um homem de bem, um modelar chefe 
de familia, um cavalheiro· 'honrado na sua vida privada. Sou incapaz de -fazer 
uma increpação injusta um homem digno como o Sr . .AJssis Brsil. F'l.ii seu 
amigo .durante muitos a:qnos. Tendo. grande respeito 11;i.ala sua personalidade '" 
Lamento, poriém, que, em politica seja. um transviado, um incongruente, te-
nha desfeito com os pés ci que :fez c_om as.ua brilhante c;abeça do tempo · ide 
moço. 

,Q SR. BAPTISTA LUzAl\Do: - Na opinião de V. Ex. 
IJ 1SR. FLol\ES DA CUNHA: - Não sou ni.uito par.tida.rio de discussõe;.. 

!'enso que dellas não nasce a luz; creio que é conversando, sem :discutir, que 
oe ~az nascer a luz .. 

Pediria a V. Ex. que explicasse generosamente a mim e á Camara u 
que determinou a attitude de VV. ElElxs. que, .tendo apoiado o- Sr . Presi-
dente da Republi!ca e o restabelecimento da ordem em 15 de Julho, da noitu 
1ia.ra o dia, passaram-se para o campo dos rebeldes . . 

O SR. BAPTISTA LUzARDo: - Dou resposta immediata a V .. Ex. Dê-me 
o noore Deputado a honra de :Jer o discur.sq Ji)or mim proferido a,qui, em 4 
ae Novembro pass.ado, respondendo ao hoje nob~e Senador, então leader d::. 
maioria da Camara, o Sr. Ant-0nio Carlos. C'onstam delle explicações cabaes, 
Jefinitivas, sobre o.s motivos que determinai·am a A~liança Liber.tado·ra do 
!:tio Grande do Sul a modif_icar ·a · directriz até então se,guida. · ... 

o SR. JOAQUIM DE ISAiá..Els: -: VV. ;EExs. passaram-se para os antipodas. 
Passaram de um .polo para qutro . . 

· O SR. WENCESLAo EscoBAR: - ·Em, um dos meus discursos., ex-pliquei ·per-· . 
leitamente nossa attitude. 

O ~R. BAPTISTA LuzARDo: - Sr . [presidente, a discussão tra'Vada ha dial:I 
neste recinto, ou antes o 1dialog-0 entre o nobre representante de Minas Ge-
raes, .Sr . Joaquim de Salles e o illustre Deputado Sr. .A!do,1pho Bergamin1, 
v~rsou justamente sobre este ponto: - o actual Presidente d~ Republica nãu 
sahia á rua e evitava, por todos os meios e processos, .o contaict0· .com o pov.o, 
com as maissas, ma expressão f eliz do Sr . Mel!o Vianna. O 1Sr. Joaquim de 
Salles procurou, então estabelecer um simi!e entre· o -proceaim.ento do S.r . ~s
sis Brasil, ,por occasião da revolução de 19r3, e o procedimento do a<:;tuàl 'Pre· 
sidente ua Republica. · 

Dl~ia S. Ex. que emquanto os amigos daquel!e, nas co;it:ilhas do Rio 
Grande do Sul, se estavam batendo, enfrentando adversa.rios, , o Sr. .~ssi,;; 

Brasil, apenas se limitava, do seu varandim dgi Copacalbama a dar o seu 
apoio moral e a .insuflar os combatentes, não indo . commaindar ;Jegioos no 
campo da luta, como fõra do· seu dever. 

O orador .diante deste facto, affirmava estar ipso-facto justificada a at 
titu<le do 1Sr. Pre.Sidente da Republica. 

O SR. JoAQUIM DE .SALLES: - Confes$o-me, r,ealmente, ~m incom·prehen .. 
d!ldo. 

O que houve foâ o segui11Jte: .A.ssisti a ·uma conversa de V. Ex .. . no Pa-
laelo do C111tt111~·e, que. não foi ~u'i: confi~a. .djt ac<:ô1'do cwm _o que ee deu. 



VimiQ a tribuna, fiz uma a1'enga, alilâs com o ;fito unico· P.e le,1' uma cai1•ta. 
v;v· . . Elilxs. é que mie desvdaram .d.o. assu1rrupto. 

O SR. ;BAP'I'ISTA iLU:bA!ID9: - Mas V. E'x., fal·lando-se do. proceder do 
Sr. Arthur Berna111ies, 1procurou estab.eleoor pairal.leln entre a sua oo·ndiucta 
e a do 1S•r. Assis BraSlil. 

o SR. JOAQUIM DE SALLES: - Não ~bem e,ssa a veridade. 
O SR. BAP'l'ISTA LUZARlDO: ~ iPüderei le·r o dís:cu~ao dE) V~ Ex. e a Caimal'a 

i;erá ' juiz da caµsa. ~1 r.,/;J 
0 SR. JOAQUIM DEl S~LLES; - VV. iEExs. a;t.trtbmam med.o ao Sr . .A;r.bhur 

Bernardes p.eúo ·facrto de S. Ex. úão ir aos cinemas·, não freq ueintar cOmdas, 
ew. 

o SR. ADOl<PHO BERGAMIN.I: - Não tpür iGsü: ~ poi: que niio ter rie.cebido o 
g·eneral Pen;hing; o -presi.d.ente ALessand.ri ... 

O SR. JOÀQUIM DE SALLÉS: - JDu ddsBe que então seria tamíl;lem medo o 
fü'.. A~Siis Bra.ISil e .x:pfü· rsu.as droutrinas d~ ;varaindim do seu palacete, E)ID €0-
p.acabana, >emtquanto V . Ex. se batia bravamente com ü não menos hravo 
general Flo·r€·s da Ourrha. ,fato eu d:IBia; pel,a maneira de racioci.nar de V. !Blx., 
devia-se tiraJ:" a m,esma oonclusão em 1,eJação ·ao sr: Ass·is BrasH ; Ago.ra, não 
sei •quaes as qualidades gue•rredras do Sr. AsS"is Brasil. 

_:O SR. BAPTISTA ·Luzkmo: - El' justamente es·se b ponto; Sr_, ·P ·resi.dente, 
Is:So ê malis uma a;ne40.cta do Sr. Joa;qu:im de Sallles, um;a fantasia de IS. Ex. 

0 SR. JOAQUIM DE 18;1..LLFJS; - Uma. ,pago.deira é que. foi O· que O fü,. Assis 
Bra:Sitl fuz com VV . . E/Exs'- ~ rn:~t>teu-os na fogueira !'l ficou de longe . 

O ISR. BAPTIS'l'A 'LUZARDO: - 'EstJá ago-ta V. Ex. muito a vonta.de porque 
descambou para o terJ'!eno da pHheri:a. 

O is.a. JOAQUIM; DE iSALLES: - Para o ter•reno da 'Paruiega. 
O SR. BAP'.l'ISTA Lu.z.ARDO: - .. . da anecdota. V. Ex : , procurou esta.belecer 

paraHelo entre a aittitufü; do Sr. · AsSJis Bras.U e a do Presidente da Re!pulblica· 
que de 'ha dous annos d·eBaPPaTe·ceu do conv·i•vio ·de seus concidad·ãos: 1 

,Aqui teem apor.ta.d~ figurais das mais representativas d~ paizes eu.rOjpeus' 
e ai:nerlcanos e S. E ·X. IIlão a·s IDQU:de Teceber. J)ee;larou em uma dellas que' 
isso occon;..a porqué IS. Ex . se 'achava com. 3•9º de febre. · 
' E por oecasião dais o.i.i.tras visitas, que se de·ram co.m intervaiD!os de qua-· 
tro e dm;,o mezes? S. Ex. µão po:ude, corp.o Chefe da :Nação, como re\l)resen-
ta.nte' do povo lbrasthlei·ro, iecebe~'. aqui, primeiro, o [)rim::i·Pe :da Halia, d.,pois 
o general Pershing, ·que havia tpassado PªI'. <J.~ti to.das as Republicas· sUI· 
aimericanas, ·que se avistara com ·tod'os os cihefes de eSltadó viSinh~s. rece· 
bendü as matores demo·nstrações e inanifes•tações de carinho e ELdmdraçifo. 

O Brasil, entretanto, a IlOSSfl. p·atria; não .füe ,Poude, dar recepção con· 
diiigna, po~s a() gramrdie mildtai- não foi dadu h' á presen\}a do P il'esidente da 
Re<J>;U~d!ca. , _ 

Outro .viulto, que veiu tão ,pres:tigiado, que se tornou, ·na - !fora aotuttl, 
talvez a figura mjais saihie n:te do corutinente su.1-americano, a ;personaà.id;u!e 
mais E)m evidencia, · o Sr. Arturo Al~sam'dl".i, tambem ,não .poude av-istar-<!e 
c.om 'º Sr. Ai·thur Bernardes. 

O SR. LINDPLPHO !COLLOR: - íEstou de inteiro .ac.cõooo com V. Ex:., quando 
d:iz que o 8'r . Alessandri é uma das figuras mais nort:a.veis actualmente no 
continente sul-a;meirdcano·. Gostaria, ,povém, qu.e V. 'illx. disstisse quaes as 
causas dessa adimiração .para saber se e.staanos de 01c-0ôrdo. 

O SR. BERNARDES i'soBRINHO: - E' um dos iPrréSd1ie111tes notavetis da Am1· 
rfoa. 

O SR . .Lrl'ÍOOlú>Ho COLÚJR: ~ E\ taJ:vez, o ' mais notave! porrque re.sltilu, 
i;nvictafnentil, a um,a r>1vol1ta milit.a.r . 



. ' 
,O ISR. BAiP'l'IS{M .LUZARDD: - V. :mx. revela, tl)recisamente, c0<m;t:ileto a:es-

con;hecimenrto das ooouTrencias em que fOi niaona pwrs o Ohefe da Naçã.o 
chilena. o Ptési.cJ.ente ~ .AJ!essandri não eni'!rentou, como aÚ1:1:ma V. ll)x., ire~ 
vQJta mi1itar; ,antes, pelo ·OOI1!tra11-:io, eI<le re1petiu na nação andina·· aiquei11a 
,pagina ,brilhante qiie o .Brasil já oove a fortuna de escrever, em 189,1, e 9.;\le 
]oi ftqui, ha poucos . dia.s, Il1)a'gistralmente revivida pela pal.aivra singuJair: e 
Huente do Sr.. Fo!l1seca Hermes·. Resiisdtir ao 1evante mi:l:JJtair, sob cond,ição 
de inca).culaved dern·amfülllento de sangue, foi que :não fez o Presidente Aiessan-
dri. Dos íhorr~res da discor.dd.a civil, a •qUIS o levaria a resiatencta, aiasto•U-'O 
o sentimento ·de conco·rd~a e de rpaz. Entre o ~ver de .p-restigÚ!.r o [J'I";Ín,Ci!P!lô 
da autm·idade e o de conseiwa1; o socego da ·.familia •chilena, não hesitoUJ esse 
JJ~Clll;ro chefe de estado; rénuncla.ndo ao poder, .pre!€1I'iu abandonar as ~10nr1U> 
de ,primei·ro magistrado de seu paiz, Jevando para o ostrac.ismo e para o exI-
lio a s<irena consc:iencia d~ nã:Q haver .contríibuido iPara a effusão inut.IH do 
~aing.ue de seus patricioa·. 

Por que <é .o Sr. Arturo .AJle.ssandJni considerado o ma1or presidente eUi1f 
annerkano? Por ,que regressou á 1.patria àureoladü d~ _prdstigio? (por que 
to!1llou ao poder mads engrandeci.do do qure dantes·! 

J'ustame.nte porque Sje OlwJOZ á reacção, cruenta •para defesa de sua 'p€1I'llO• 
nalidade, não e·nsanguentauido o sólo rtacio.nal, nem desmoraHzandQ o Exercilto 
~ a Armada. Im1poz-&i ti. - rveneiraçâo de s€<Us conddadãioo, .para quem o des-
prendimeruto do AJlessandrl equivaleu a um gesto digno dos varões de Plu· 
tatcho. ·Eis, ain<la, ·porque se restabeJeceu na preside.nela ma.is presüglado no 
conceito do continente suJ~rum'!'.rfoano. (Muito bem; muito bem. O oratio1' fot 
e1vmprnnemtaao J • 

O Sr. Azevedo Linia (*) (para wma explicação pessoal): ~ A oração 
ardorosa do lhaibil representànte de Matt9 Grosso, prestimo,so amigo do .Se-
nhor Senax'lor Azl:redo, leva-me a 1':azer referencia a essa questão da ' cMita. 
ou1Ja autoria se attrtbile ao actual Presidente da Repulblica, e que, siegumdo 
dizem devia ter sido escripta ha cer·Ca de 3 ann-Os para .produzir ef<feito na-
queHe época . 

1Co·nheço, Sr. i>res:idente, '.PO·r tradllcçiio, não directamente, por dnfeiJ.lcl-
dacte marna, as quatida:des de cortezia, urbanidade e delicadeza que exorna.111 
no trrut9 da vida intima_. e pulb1ica, a ' .pessôa _!'lo rep~n1 ante do Estado de 
Matto Grosso na Alta Camara, o :Senador Az:eredo . ( .Apoiaáos) . 

Nã.o llJOSSO, portanto, admllttlr que 1S. Ex, acudisse para conte:stação do 
Iifviro d{) Sr. Epitaici.o Pessõa, com e·ssa carta que se ,d:iz da lavra · do actua;l 
Presidente da iReipubl'ica, sem que all/tes, sem· que préviaimente, houveS·Sl0 
obtido de quem de direito autorização para ,pll!blicidade da mesma. 

Tudo nos induz, p.ois, a crer que .o IS,enador Azeredo, o emlnea:1t;e Vice~ 
Presidente d-0 !Senado, ·Jlã.o terda p!1oced:1do ã ae~tura de tão conGiagrada erpi.s-
tola, si não fôira a autorização exipressa . do 1Sr. .Axithur Bernardes. 

· Admmüamos essa .p~eildm:inair, IS'r. 'Presidente. · 
o >SR. ANNIBAL DE TOLEDO; - Plosso af.firmar a V. Ex. quie o Dr. Al-

tih\lr Berniar.des n â.-0 1teve scienoia da leitura desea carta, stnão depois de s·ua 
·publlcaçáo. -

o SR. ADOL:!'Ho HERGiAMINI: ~V. Ex. eS!tá conveill.ctao. 
O S!l. AZEVEOO LIMA: - E~sa é à op~·n1ão. partioular de V. Ex. :M;ias eu, 

quu laço justiça aus · senttmentoe de cordura pe>litica do .Sir. AntoÍ11o A:zierooo, 
não posso me esquivar , a acceltair e!Ssa [lreldminar da e.utor!zaçã.o, e, neSS"t> 
~so, Sr. Presidente. fica rpois·to de maruiJfesrt:o, desde já, q_ue a 1iI1tÍervenção do 
Sr. Presidente ' da Repuiblica na melind·rosa questão teve, ev'lidentemen'te :p.o~· 

(•) Nio foi rmato 1)9lo oirador . 
· · ----'~:. 
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fim; Jevan~r suspeição contra o pas'31ldo [f>Q·esrd.enlte . da Repub).1ca, o se. 
mmr IDpitacilo p ,tl8S<Ja, a cuja ·,po.i!itJ.ca, ·como V. · Ex. sa.bie, püi·s q·ue vem il· 
lu&t.rando esta Oamar'a desde a ileglislatura passada, eu, fel:lzmen~e; nã0i rpres· 
tei a minha sólidairiedru:Le i:rucilndicionà1. 

· iOra, do que é ·que se accusa o Sr. Eipitacio Pe.ssoa't 
• LJÓ ter convoca.do o Co;nseoiho die Estado e; auscu'1tado ·a opinifüo, dos pro-
ccre;i .re:p·UJb'ldcariós 1Pa.ra, apôs . debates 1Prolongados, · 1propôr, rufim de Qevar. a 
effei·to, o apaziguamento das pa;i;x:ões e ,paciificaçã0, da Re[J<U!blica, '•o alvit·r~ que 
"'m 1para IS . 1Ex. acertado,' - e os factos, deipois; vi€ram confi.r1màr que, além 
de acertado, e ra ig·ualmente :patriotioo - o de o.ue reriunciasse o 1Sr. Aiitihur 
.Bernardes á Presidenda .. . 

o SR . ANNIBAL DE TOLEDO: - Pa<triotico .foi resistdr ·' 
'Ü SR. ÁZIDVEDO LIM<A: - ... que a nili.e lava, ao mand.Oi em que ·1lUnhru OI 

C>1hos PÓ'StOS, le no ,q uai aiimia vaie, s()lb a assistencia imJpar.cial de Wdos O> 
bmr;Heir!ll:I e ;patriotas de crite>rio, de 1bom senso, ;pertu:rbai:idio ·a · vi4~ do !l· 
gim'en e 1;azendo sos·sobrar as i:nstituições , nacionaes. 

o SR. \ A001'PI;IO BERG'AMINI: - Muito bem. 
O SR. · AZEVIDDO LIMA: - Sii o · ex•P:residente da Reprnbudca,, ·O Sr. · Epitacl• 

P<l<ssua, hou V)esse ide ser accusado aipenas por isso, que não :passa de Ullla 
pret~Iisa falta , então, Sr. Pr,esddente, eu não teria duvida em dec!a;rar desta 
tr1'buna, a;gora q:µe de S. lEx. rnada posso espe'l:ar, po•rque, aibandonado da maio!' 
.PM'rn de seus passadOJs correhgio.narios, «1esde·nhaéLo e. des1prezadõ como- 11m 
rei deposto, das mãJo.3 se •1'he escapou o cofr·e .daJdivoso das •gràça.s, com t1ue 6e 
recompensàm ü apo;io e a soUldaJriedade :pohticas, não teria duvirdia em de .. 
emmr, reipito-o, - 1sl f08Jl.e a undca !falta que lhe pudesse .a:btrlrbuLr -- tpeJi!· 
-tenciando-!llle d~ todás a;s accusaçoos que ,contra 1S . Ex. !}OIIWentura airticule!, 
(J'Ue M menos a grailrd.e virtUd€ de dist1nctÔ "J)aClificador, de homem aJbnegal\o, 
ae patriota. . . · .. · o 8~1. J\Jl)OWHO BERGAMINI: - De ~r-ande visãJo . 

o .SR. AZEVE.OÓ .LIMA: - ... de-coração amlP!lo, die ' .g.ran'de y:isão e d~11r· 
<t!?:tv, o 1Sir . füpitaicio Pessoa te.ma d€1monst,raJd.o, na êmergencia, ]pa/ra •recbm· 
mendar-.se a0i9 lbr.asHeicr:os que ·a;hi eSltão agora assistindo, depóis da recu11a de 
"'ªª 'P•ropoota., aos mais rinaiufütos a.tterilta:dos. · · 

o .SR. ADOLPHO BElRGAMINl: ~ Si ÍO'SS'e só . essa. a ,falita, eu não .dJemora,ria, 
cam!bém, em vi;r défendel~o. 

'º{SR. AZElVEDO LIMA: - iEm sua ediÇão de ihClje, Sr . Presidente1 o mat[• 
·tiino O Jorna,z 0publiiea, .na 1primei'!la 'a)agiua, uma caria e~preiss-iva, s.ubscripta 
,por· um parente do Sr. Eiprit;a;cio Pe.s·soa, o ,s,r. .J'Oã:o Pe.soa, iMinàtro togado 
do Sur>r·emio T ribunall Militar. Nessa carta, o · ,e.mJi'11.ente 1patrici0> dei.xa per· 
ce1ber, c:l·a.rame n.te, as duv.klas que assaJlmram o seu,, cümo o m~u es,pi!'lto, 
&abre a auH~enticiidade 'düis te·rmos da car.t·a , Hd·a no Sénado " preilo ISr. Aze-
re<io. 

Insisto neste ·par,Ucular, j)>Or.que, ha p01Uco, o no'bre orado·r dW!airou quu 
antig.o·s 3Jdv.ersa'l:iC1s !POJitllicos do .Sr. Arthur Bernardoo, - mjrabie .dictu -
estav.am agOil:à a 1can>tar a pailinodia, depois de comhecidos os termos cat~· 
gork<il; ela aaTrtà do ·actl118;] Presdde,nile. 

<;i!uer 1,sso dizer, 1P>Ortanto, que ·a carta com que já se vae e nfoltamllo u 
Sr. .Ar.thur Bernal'd:es, paira pas11ar. á ,:Posteridade c:omo emulo de !Mime. de 
Sevigné, emlbor:;t não seja miais do que apagado exelIIllPlar de eip:iisto,logrllJ)lh1a 
incofor merooe ser apu.ra.(l,a no· seu ámago ·e ,estJ~'dada IJ]a sua -01ri~. Va!llflll 
e:iügir ·que E() lhe .~l!qrue a genese. 
, o . SR • . ADOLP'.Hó Bu;JRGÀMINI.: .....-- Mas ,:todas as .cartas sã.() V'O~s :em dwvlda 
~ aoobam serufo fa.IsaB? _ ' : / · 

o SR, LEJOPOLDrl'!O DE OLIVEIRA: o O·ra,dor apipl-iqa a. do,utrl:na. d!! Ruf 
Ba:ribosá, a. rNPliitio .. à,e Jmlltas. · 
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0 .Sll. AZElVlllDo LIMA: - Escre<veu os~-.. João· Pe ssoa: 
Aii.tes, p.orém; de termi·nar, permitta, Sr. · fürectbr, qué daqÚi .eu 

fa(}a um vedi<ltJ ao !S;r. Az~red'o1 : - . já que S . Ex. anda t:ãio ém.pernh.a -
do em divulgar cartas intima,s, estampe agora ·o fac-simile da carta 
do ·m~u saudoso amigo Rau.J !Soares ao· eminente Sr . Da· . 1A.rtff1ur 
Be.mi.a:rt'Le·s, N?Ia<tij,•ndo a a·~nião do Cat.te<tle! 

'illstam[>e·-a, já ·que eu nãco :teria a oo•ra;g.em de .fazel'-o-... )_\l[ia,s, 
110,te, - o fac- l(!imiJe . . ;·» - ;João P.essôa". · 

· E' taunl)em. ·o . que quero, Sr. Presi-den·te, ver a ca-rta a qui, pJ10tograp.hada 
~ ".Xlh\bida. · 

o SR. ADOUPH(Í BElROAM;INI: - C'ru.'tas. JJ.a mão. 
O 1Sr.. AZEVElDO 't.:r.M.'.A:: - 1Sin1,: cG),t':tas :ma moo. : . 
.o SR . ADOLPHO BERGAMINI: ____, El jogo '<franco. . 
o SR. AZElVElDO LIMAS - . . . e jogo f,ranco .. •. (Riso). 
Descubra;m-se ais· m~-0il:>1ia,s. e vr·o~e..,se 4ue, .ha .tr(es armos; -o actuà.l 

Pres·idenrte da Repfi.1,hlica ter}a escripto epi,stolà , e m' torno1 da quai1 •tanta 
celeuma se .vae esta/be·liecenoo, elm r-esposita a outra d () S r . ·Raul .Sofüo;es, já 
fallecido, e de c uijas ga.ve•ta;s i~~ixam, .para õl5CaJldllll!Õsa 1i;>u•blicidruie, os termos 
desta. · 

SR.-'ANN:EBAL DE ToLm:lo: - Isst;. é uma ·inverd aide. J 1á declarei á V. E X" . 
que o 1Senador· Az'ered.o te ve a CO[li•a dessa om·ta, imme diatam e·nte após o seu 
rl'Ce.bimento ·pelo Sr. Rruul Soares . 

.O iS'R. AzEIV'EIDO L1M;1.: r---" ·A.cred~to, S,r. Presidente, como o· nO!bre Sena-
dor Azeredo tivesse c onhecimento des.sa 103/rta pouco- a pós o momento em 
que chegáira âB 

0

j!Ilãos do• fal l%ido de\stinatario . . 
O 1SR. ~OPOWINo 'IJEl iOLIVEILR:A: - En·tão· a carta .do- Sr. IS'Oar es dêve con-

ter cousas· campromettedoras., que" im,pedem sLia rp.uibltca!Íã o . 
.O 1SR . AZEViElDo LIMA: - lNão importa .1}.01uco, ,Porém, que a cada d o S1e. 

Rll;ul Soares .surja ã ~uz paira d'Eifinitiv-aimente esclarecer o p r oblemai. De um 
lado, está a .pa,la vrà do Sr. IEp·iitéicio· Pessoa, a meu ver, <tão respei ta'Vel g uan-
to a do Senador ' Azere·do-, e eli!oe ·decla ra que nu!Jlca, .no Conselho Ele !Estado, 
alviM1.ra a 1r,epui1,c ia· do- !Presidente eleitú da iR®uiblic·a, S.r. Amthur Bernar-
des; de ouÚo la;do, está o s :r . Antonio Azeredo., que declára .i)os'suir uma 
.cópia, não aiuthernticada, d'a · carta que· o tfai:te ctdo Pre;si-dente do· Estad,o de 
Minas· Geraes dir~gira a o aic.tua1 Presiden.te da iRepUJblica. -· 

,Precisa.mos, (portanto, conhece.r .a causai d·a 1replica do· aictu~I CUiefe da 
Nação; [lreciS3'IUOB CO•nlheceir .QSL t ermos que s uscitairam a, reuacção ... 

o S•R. ~HO BtmGA'MINl: ..:,... [[}eSS';;t. re:spo!sta. 
O 1S'R. Azl!lVEDo LIM\A: - ... dessa il.'.esposta. ®mqua,nto não o fizermo s, 

. emquanto es·sa cairta" ~ri·ginaria não Jfôr :pu~bÚca<liá, assiste-nos o direito- de 
reputar suspeita a a utoria. da crur1ta com que. se está 1ce•!ehrüian{!:o o Sr. -Ar-
thur Bernairdes. 

O .SR . .Acoo:LPH-0 RE(Ro.AiMINI: ~ A!l!Dãls ; triste celeihridade, pouq ue pa,ra mim 
essa carta é .Um documento de i~sinceridade. 

IO ISR. LJmoPOUDINo [)EJ OLrvmR:A.: - iPara ·eluicidar o caso p erfeitamente e r a 
necessario que se pubJi.ca;sse a carta ,do 'Sr'. :Ra,uJ So;l!resi. 

O .SR . ANNIBAL DE TOLElDO: --. V:. Ex. dev~ dirigi•r,-se a o .Sr. Presidente 
d;a Repµblica .p~indo . .. · 

O SR. LEOPOWINo DE OLIV'EJIRA: - Não ~tou :Pedindo cou.s·a nenhuma. 
O S!l •. ANNlBAu DE ToLEDG,: - Estão sendo-. feitas ·ãJccu sa,çõe's muito sel"fia\s. 
O ISR. AZElVlEDO LIMA·: - C\:nno G t e,mp0 c orre, iS-r. Pre•sidente, pouco mais 

tQsta :para que a s-essão seja suspensa, ,passo-. a notifkair ã rOamara dé que, 
quandQ ~lllii; o' anno paiil!la•dO, 4i1ÇO'dl1.d~taim~n·tq, V:OtO·U O pro~eCt-O _ (ÍUIO _r.sforrp_av~ O 
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Pl'Oce'sso dos crimes de, sedÍ\;ão, tinha necessariamente a iÍ1tenção de apre· 
sar, acelerar, de tornar mais ra.pida a .1narcha d,o · i:;roces-so, a:füm de evitar 
que occorresse com os revoiuciona;rios de ·G' de jufüo acfueÜe estranho phe· 
nomeno de qu~ estão. sendo victimas os accusados de r elbelião de 5 de Julho 
de 1,9,22... · .. 

0 S,ft . ADOLP.HO BERGAMINI: - Não era esse O objectivo do Governo, 
.O .SR. AZEV'E!do LIMA: - ... ",ha tão longo tem,po p!·esos ,como se já es· 

tivessem cumprindo .pena antes de ·exarada a sentença . 
!Não ,posso a.creditar que · de outro ·intuito estivesse. animada a .Camara, 
o SR. ADOLPHO B!!lRGAMINI: - .'Discordü de V. Ex. neste ponto . . 
O S'R. AZEl\'EDO LIMA: - . . . embora certa seja que a pro,pà-sitq do Go· 

verno ... 
O SR. AnouPHO BElRGAMINI: - Vá .por ahi. 
O ,SR . AZl!!VEIDo LIMA: - . . . e ra mais uma vez, vio,1ando . o texto da 

Constituição ... 
O SR. · AnoLPIW BEmGAMINI: - Muito bem; como demonstrei. 
O SR. AZElvmo LIMA: - ... instituindo a impre'scriptibilidade sem pi.r 

d.os delictos politicos e reUrand·o- ao mesmo· ,passo da alçada do jury popular 
o julgaiuento dos crimes dessa nature~a, tornar .mais facil e -effectivâ. :. 

O Sn. AooLPHo ·BElRGAMINI: - Cousa que 'não ·entra no cerebro •le 
ning.uem. 

Q ,sR . AZEJ\"ElDO LrMA: ,..,-- ... a vin.gança do Poder ExecuUvo contra os 
accusados do- 'crime de o.pinião .. 

O SR. AnoLPHO B.mRaAMINI: - Foi ·esse o escopo; eu o demonstrei à 'sa· 
ciedaide. 

o SR. PLINLO CiASADO: - Brilhantemente. 
0 SR . .A:DoLPHO BERGAl)HNI: - Bondade de V. E'Xr 
O 1SR. AZEJVIEDO LIMA: - , Agora, esses .sup.postos criminosos, ao numero 

dos quaes confesso que me úão deshon.ro de 1pertencer, e·stlá o Governo im· 
·pondo a demora, o protellat1n~nto', desr:e51Peita·ndo d.e todo em todo a uniGa 
"qualidade 'aJPrecia'V·el que se "l)qcl'e conter. na nova lei de prolesço. 

ü SR. ADoltPHO BERGA:M.INI: - A!;tás, não COI)tinha iss.o·. 
O ':SIR. AZElVIilDO LIMA: - Quer V. E_x:., Sr. ,Presidente ver o ·ci:ue est'ii oc· 

correndo? Jlá duas · audiencia s foram convocadas pelo !iruiz da Primeira Vara 
Federn1, o cqilal P'réviaimente expecÜra. fts allltoridades p-ubUéas, sob' a guarda 
'das q-uaes se .. acham os indiciados, á re·spectiva requisição, e, não_ obstante, 
essas dua's audiencias deixaram de se realizar por cu.]QJa exclúsiva do poder 
puíblico, que não :fez que cóm:parecessem á séde do Tribunal os denunciados, 
entre os qruaes, como ausente·, fi.gurava justamente o capitão de mar- e guer· 
ra Proto'g\lnes _<fulmarães, accusado de chefe da ,r ébe'lião que se· dizia urciida 
aJaTa exiplodir e.rn outubro do .anno .passado . 

O 1SR. iLmaPOLDINo D>El OLIVElmÁ: - Um jorna.J de São· Paulo mesmo, a .a· 
zeta, 111oticiou .que .não fo,rarn· ·encontra.dos na .prisão, q•tia.ndO' procurados, 48 
des'ses a.ccu.sados . 

O SR. ADOúPHO BlliRGAMINI: - Vtraram borbo~etas ... 
O ,SR. AZEJVIEIDO LIMA: - O resu1í,tad.o fü,sso é que, sciente e consciente de 

que j3 não pode.rá punir de modo al.gurn o.s envolvidos nesse inq1Ílerito ca· 
r ica to, em cuja trama não se saibe mais º' que admirar, si a in,competencia 

·dos que f.azeim parte da JJ'rocuraido~·ia crim1na;l e da policia, ou si a falta de 
criterio- e precipitação .que prestdiram ii, organização dos depoimentos dos 
quaes resultaI'á o irnpronünciamento .. d,os accusados; ;para não ,ge sentir ex· 
;pósto ao recliculo de ui:na nullicla,cle inicial; está o Gov.erno ·pondo em pra· 
tica. medidas protilato1'ias . -,, 



o l:iR . AwuPHO .13IDRG~MIN1: - Não d'icou prn-vada a piropria existencia 
de crime . 

o 1SR . AZEVlJilDO LIMA: - Procrastina -se a marcha do .p·rocesso, afim d:: 
conserva r retida:s nos esta:belecimentos d e deten ção as i\'idimas do rancor 
politico e da viIJJd.icta partidaria. 

O SR. 'f'LINio 'ÜASADO: - 1Si.m ,iporq•Ue 'ha .prisões preventivas e, sim ipri-
sões, em virtude do ·esta;do de sitio . 

O SR. AooLPHO :BERG~MINI: - Que se eterniza .. 
O 1SR.

0 
P LINro C'.AsAillo : - .O J <Uiz nã o eoncede1u a Pl'1,sao prerv·enti'Va . 

O :SR. AzElviEIDo LIMA : - Sa;be V. E~. q_ue a Camara em ium ra;sgo, de so-
brehumana generosidade, generosid,ade evkl:entemente capaz d e pasmar aos 
mais incredufos, entendeu que não m e devia . e ntregar á sanha do Governo 
na phase de :Prepa raçáo do .p.rocesso. De modo qiue esta dr:cumst a ncia me 
.põe ao abrigo de qua lquer p·rejuizo de o~·de,m m ateriaa ou m oral com o r.e t ar-
damento do s um m ari.01 die -c.ulo.)a . Mas, 1não é [lor. mim que d'.al.lo, Sr. Presi-
dente; não ligo a mais insignificante import:ancia·a esse .inquerito· de opereta; 
não é .por mim que reclan;i.o, ·por·q,ue o s ummario que s e vae iniciar apôs o-
in1J:uerito d escarn a.Iiá a a:n,aior das v.eaigonhas na J:üstoria da noss·a ;processua-
listica poU·ciaI, e não me irrita r á a tal ponto .que por mim, exolusi:varne.nte 
por mim, h a ja de Q·eclamar. p1rotesto ·Conti:a as autoridades, em,. attenção aos 
detidos poliUcos, indefinidamente. d,etidos .pa~·a .gaudio· e j ubilo do Governo . 
E' que, .Sr. Presidente , 1no m eio desses 1Pat1riotas, dignos do nosso aipreço e 
considera.ção, figu.ram ch~eS' de if'àm1lia ... 

.O SR .. <\D~l'LPHO BERG~MINI: --'- Muito lbem . 

.O SR. A ZEVEDO LIMA:,·- , .. homens de toc1a.s as clàsses s.ociaets, •l'.<Wresen-
ta.ntes de to(\a,s as éategorias, a ccusados i:nj.ustamente d e haverem transgre.-
dido a Jei, é .sem o direito d e of ,f·erecerem de ·modo ra.pido· as pl'O'Vas de sua 
innocencia, ,para se verem liv·rels dos maus tir.:i-tos ,e da prisão· que se está 
prolongando, a tPOder .d,o sitio -p.ror o.gado, ar:ma de que se serve o actua l Go -
verno para vingar-se dos seus adversarios põliticos , dos seus desaf:j'ectos .pes-
soaes, dos a .ntigos c orreligionarios. da ca)'Il:Panhµ, da 'Reacção Repwb.Ucana . . . 

O SR. AoouPHO BERGA,M;INI: ~ E i 1Para evitM( .que a respeito· do:s -amigos 
os jornaes ,publi1quem o que úlhes é desagrada'VeJl'. 

O S'R. AZElVIElDO LIM,A: -:-- . . . que ;mi.litara m, nas iwrnas e: na ;propaganda, 
contra o nome do 1S1r. c&rthur Benna rdes., 

A liberdade :no Brasil, ã .qiual a ieamar!'t n a turailm·ente p ensava crue es• 
tava servindo, quando votou °' projecto de Qei inconstitucional, ao ·Q;eformar o 
processo do's .crimes de sedição, a liberdade do· Brasi1l, Sr. Presidente, -n ã o é 
cousa a'ssim de -somemos· im1porta ncia, .que possa e·star éxpósta aos cap.richos 
e arbitrio d.os ·go1vernos da R e publica, ·m a is ou menos desavisados. Llá no seio 
do Tribunal, oIJJde ·compareço e m dias. de a udiencia , ouço o .ciJa;mor dos con ci-
dadãos .que teem s offrido ais m a ior :es humi:lha,ções1 e os· mais indignos vexa-
mes; aos quaes· ·até 'se t em impos·to a inanição forçada, ·º jejum !Prolongado, 
para castigo dos mais rebek\es lá obediencia ofificiaJ.. 

Ouvi, Sr. Presidente, a confissão .de um sub-oil'ficial da Armada, de nome 
J?rata, que vinha de olho azougado, animo combalido, c oripo alquebrado, das 
profundezas das .gela dei.ras da Policia Central, para onde · o odio incontido 
dos auxiliares do Gover·n~ o i:J.avia remettido,, afim de cua·tir o 1su.p,p!ic_io da 
fume, que durante -cinco dias , sem descontfnuar, lhe ·h avia sido applicado . 

O 1SR. A.now:Ho BERGAMINI; - Todas a.s lbarbaridat!es e tórturas são postas 
em prn:tica. - · 

O SR. AzEJVEIDo LIMA: - De ;todos. o:s demais· presos politjco;s, oriundos de 
varios presldios da .cidade, :não ouvi · se.não ,palavra·s de protesto, queix umes·, 
lamurias· e i'Ildi~nação . 
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· Om, ·si haw~mos de assi·stir impassive,is ao acto do_ proprio ,Governo a 
esforçar-se no .sentido de :que não compareçam li, ,pr:esença do juiz os P.r.esos 
que se a.chaim so.b a sua guarda, é :porque os membros da Camara dos Depu· 
ta.dos pe.l'demos, todos, os ultimos resquioios da sensi;bilidad.e; se pouco -se nos 
dá que, pa;ra conservar o Governo, .para manter o poder do íPre13idente da 
:Republica, mistér é que se transija com os mais. elevaqos ·e são , principies de 
direito, ·à:<;) moral e de cari•dade; íaz d6; então, que a Camara, em cujo seio 
estou certo ,que ainda ex_istem Deput,ad·os ode coração bem for.ma.do., SMri· 
tique, com sua i·ndifil'erenga, ~m n_ome da ordem, em nome da s,ustentação do 

·pod•er, em nome ào princtpio da a u(oridaide, os .preceftos de ·piedade cpinmum 
e vulgar.. 

o 1SR . .AIDoLPHO BERG~MINI: - ,De humanidrude . 
O SR. A:ilEVEDo L1Ml: - Aos· altos responsav:eis pelos destinos da íRepu-

blica não . pôde escapar a culpa ·de .periuittir que d'eponham taes actos, por 
Igual, contra a ·honra da ·ne,riub1ica .e contra a pr:opria est ruhi\lldade· morai 
<iesta. (Muito bem; 'IJVliito ben~). 

SElSISÃü 'DE 25 . . DE JUlNir!O 

O Sr.. Adolpho Bergamini: ~O acaso fez, Sl-'. Presidente, _que eu re-
ta,.rdasse a resposta que ·devo ao .presado collega, representante a:o· povo mi-
neiro, nesta Casa, ISr. !cami.Jlo ·Prates, e ' :i1ão quero demorar por m à is,, muito 
embora S. Ex. não se ache p.reserite aos nôssos rtraba1hos> ne·ste momento. 
Muitas sessões, 'PDréIµ, mediaram do dia em que iS'. Ex . .proferiu o discurso 
a .que me vou referir á sessão d·e hoje; não .poderia, portanto, protelal" por 
mais a contestação que lhe tde'(o, já 1pela consideração ·que S. Ex. me merece, 
já tamibem 1pelo dever que me"' cbrre C\e ·1·ectificar rpontos da. oração dÕ nobre 
Deputado. ' 

Em dia do . mez de Maio ultimo tive a honra à.e proceder aqui .á leitura 
de ·Uma. carta em que o honrado juiz, ·Sr. SebastiãÓ de Lacerda, Ministro do 
Supremo '.rribunal Federal, homem ,publico, com uma larga e .inyejavel copia 
de serviços 'J)resta:à.os· á RepubJi.ca e ab pa!z, ~screvia, com as cores rea~s • 

. a violencia inaudita que soffrera, des'res·peitada •que fôra a sua casa honrada, 
com a busca efil'ectuada, po·r meio da Policia, .que não se detev,e nos aictos de 
'})repotencia, cheg·a:nd·o ao extreIJ\O de. inva(\ir e occupar a rprbpriedade do 
c1igno ' ma.gistrado em questão, situada na estação de Commercio, no· Estado 
do Rio, por meio de uma força milttar, .composta de uma companhia de 
guerra, com todo o a.pparelhamento hellico e estardalhaço, em l!lna madru· 
.gada ide ·Março, si me não · engano, do corrente a:íino. 

O distincto c ollega , Sr. ICamillo Prates, vindo á tribuna, con<traipoz &o 
te·stémunho, .por. todos os titulos valioso, do egregio mag'i.straido, uns- retalhos 
de. papel que coriteriàm informações ·prestadas ao 4° .Delegado Auxiliar por 
a,gentes de investigação ou secretas da ' lPolicia que não. aoppareeia,m siquer 

, dndividuados; :não. ,se lhes cü11h ec;iam os nomes, mas· apenas os m;tmeros cor· 
respondentes ás carteiras de i}w·esttgáções ·que a Policia actualme'nte ior,nece 
a qual1quer ·destJ1assificado. 

Entendeu ainda . méu presado .collega de pontilhar S'Ua estraµheza pelo 
facto de haver um De.putà:do .per.filhado a ,carta de um juiz da alta estatura 
:moral do ·Sr . .Sebastião de .'.-Lacerda. No emtanto, S . 'Ex. 'POZ o açodamento 
ó.e sua 'Palavra, a exa.ggera:da dedicação da solidariedade ao 1po'der consti· 
ituido, não se 'intibianclo em f~z:er -0bra sobre <pretensos depoimentos de 
agentes C;le lP9·ldcbi.. ' · 

····', · 



Outra testemunha tambem inv.ocou o honrado representante mineiro. 
Tusta, unica talvez que poderia impressionar, Elra um advogado distincto, co-
.Jlhecido no fôro. desta Ca>pital, o Dr . Avelar Fernandes, portador da mli}lhor 
reputação, _ 

.Para que V. Ex., 1Sr. (presidente, e a ·camara, que ouviram e prestara,m 
attenção àos debates, possam bem aqu1!atar da ve1,dade e do- .quantO Õccorre·u. 
~ou obrigado a rebatér as asserções feitas .pelo i1lustre Deputado por Mhms. 
contrapondo ao.s documen1os po_r S. Ex. lidos e de' authenücida:de muito 
!t\Speita ·e va,lor nuUo, a ·carta que tenho ·do i1lustre D.r. F ·er .nando Paiva de 
Lacerda, medico abaÜsado, homem -de bem e incapaz de falsear a verdade 
em qualquer emerge.nda de .~ma vida . 

Assim reza a carta: 
"Rlo, 21 de Maio de 1925. 

-'l!lxmo. amigo Dr . Adolpho Ber.gamini. - Cora.iae.s saudações -
'.rendo Hdo, hoje, no JornJai do Gqm,mercio, o d.iscurso ipronunciado, 
na Camara,, pelo .representante mineiró Dr. ·cami1lo Prates. acerca da 
tti,1-.ta de meu ,pae, Ministro 1Sebastião de Lacerda, por vós [evada ao 
conhecimento daquella Casa do Congresso , vejo-me oibríga,do a diri-
·81-r-vos, á gudza de esclarecimento, estas Unhas. Ninguem, melhor do 
!(lUe .eu, poderia fallar no assumpto, porque, medico e ei1fermeko do 
meu querido pr.ogenitor, ao seu Jado estive sem·pre, .testemunhando 
tudo quanto occorreu em Commercio. 

Como que ·para justificar o proceder de nieu pae, expulsana'o os 
agentes de palicia, 1S. Ex., o Dr: Prates, alludfo ao. frê cno da ~arta 
mencionaida, em que o .Mdnistro oftendido se refere a uma a;ffecção 
febril, .que· o_ -.prestara ao leito. Dahi,' segundo aquelle Deputado po.r 
Minas Geraes, a razão da absurda e illicita conducta de meu pae, 
talv~ frutç da febre, que o acommettia. Ha, entretanto, ;nisso um 
•latiso· de .S. Ex·. Da .pro.pria aeitura atlenta da epistola eni que&tão, 
o D.r. Prates podérá verificar q·ue meu .pae sõ s~ reporta ã: infecção 
·hipertermica., quando :relata a segunda dij~gencia · poJi.oial !feita em 
11eu .lomicilio. No dia da repulsa aos secretas, o Ministro Lacerda, 
em'bora· .sempre fraco · e debil, não a pr.es;mta;va um decimo de ·febre. 
Foi, pois, em ip~ena e completa lucidez de espírito, que aglu daquelia 
arte . E desse proceder é e11e o unko juiz, não havendo qu'll dar sa-
·tlsf.açõés a quem quer .que ·seja. Em materia àe fisura e de digni-
dade, meu ipae, mercê de Deus, antes ·pudé.ra · ser Iliestre, do que 
discípulo! 

Quanto ao relaforlo apresenta.do· pelos esbirros sotn·e o Incidente_, 
affirmo-o, sob palavrà de honra, <!·be.io de perfü'lias· e inveraaes . 
. tN1111ca em s ua vida de cidadão e de politico, o Dr . Sebastlão de 
Lacerda cai'regou, s iquer, uma sõ a1·ma! SeI:ífpre be:mquisto e acatado 
de gregos e_ troianos, jâ-mais precisou Jhesmo- de usail-as! " Co.mo, 
agora, iria, juiz, velho e enfeimo, figurar de ca.ngaceiro ou mata. 
mouro? Por consequente, nem meu 'pae repe!liu os secretas, â. mão ? 

&l'll'lada, nem, m .Úito menos, commetteu a suprema co.)?a.rdia de 
tentar terãr os ·beleguins pelas cos.tas! 

·Só quem não conhece, de perto ou de tradição, o Ministro ~t!
bast!ào de ·Lacerda, houvéra de dar' credito a semelhante asqueroso 
n.leive! Tampouco, nenhum-·aos am1gos e ·hospedes de meu pae, em 
11umero não superior a doze, procurou aggredir a qualquer dos l!e-
creta.s '. A' voz .de meu pae, que enxotava "severo e J."ispido",· con-
forme competia a u11n juÜI! calwmniado e affrontado, os i.n.strumentos 
da injuria, acorreram todos; m·as, apenas, - ,por evitar o mener .. de11~ 
respeito xnais grave da parte dos agentes .de . polida . N ão se puxo·u 
de a.rma alguma, illem disso " houve necessidadé, porque, ante o gesto 



altivo e maje!ltoso 'do· Ministro do 1$upremo, oe bele~uin!I !le retira. 
ram, mudos e canhestros. 

E' falso, outrosim, que. eu tivesse, .por s1.gnaes, ·gestos qu .pai~· 
v"'as, desapprovado a a ttitude de meu honrado pro1genitor! Sempre 
.m e acostumei a 'olhal-o como o prot'otypo v·enerando e modelar do 
homem de· coração e de caraicter; e não fôra recriminal-o justo !Ila 
hora em que elle m ãls e melhor ·se exalçára, a m 'eus olhos de füho 
6 de bras1lé1ro ! · 

O mais qu e se pa;ssou foi n a rrado fielmente pelo autor da car.U\, 
que lestes. Pouc.o imp.oFta que, boje, se sobi:eponha á palavrit Jâ-
mais desacreditaida de um cidaidão p'uro e sem ta~has, a de alguns 
funcc1onar1os de policia, que se h aibiluam a todos os ;p-a;peis, para 
:não perdem o ganha..,pãtJ' - -

\Meu ·pae, m€smo, não se amofinará com isso; porque, \ espe-
r a ndo-·o jâ, declarou, no final de sua m1ss1va, "collocar~se muito 
a cima, no fôro intimo, do·s que procuravam · amesqui·nhai-o ou di-
minJül-o" ,! 

Autorizando-vos a fazer desta o u so que vos convier, sou sém-
.pre ami<go ag1,do. e a tt. axl-mdor . - J.i'el''liam-r.lo Paiva · Lacei"iJa." 

As affirmações, ·portanto, a qu e foi levado o meu \.llustre co11ega, calcadas 
em ésclarec1mento~ suspeitos e mentir osqs 'f.or.necidos ·pela PoHcia, não pro· 
_cedem. 

Esses agentes não .nos ap·pareceram aqui si.quer com ·seus mames proprlos; 
surgjam como •sendo os de :numeras 197, 2·04 e i>ei -í i'i: que outros Dumefos, de 
modo a tornar i·m.possivel o ·conhecim ento <la propria Idoneidade e a:té ·da pro· 
pria identidade pessoa:l. 

Objec t a;r-se-ã, rSr. Presidente, que es~as in:.frmações i:ioHciaes foDam en· 
caminhadas a o Sr. Camillo \Prates, por intermediq >do. 4° delegado auxiliai, 
que, á guiza de relato'rio , fez um .o1'ficio, lido d a tribuna . 

iQ ISR. rlmNRIQUE DoDSWORTHI: . - E' exfraordinario, que ·ainda s'e invoque 
o testem unho da Policia, em qualquer facto q u e m ereça ·credito! 

rO SR. ADoLPHo BERGAMINI : •__:_ .S.r. \Presidente, a suspeição é manifesta: 
n inguem ma is intere.ssaido em a presenta r serviços p'rest ados e· não prestados 
do que o 4° delegado auxiliar. . . · . 

o 'S-R. HENRIQUE DoDSWoRTH : - · Do que a poli!Cia, \lue é o ;fóco óe todas, 
as a1,bitrariedades e violencias, 

O SR. AnoLPBlo BERGAMINI: - · ... o tenénte-coronel Carlos da ·rsnva Reis. 
A' custa de t aes ex•hfüições ao po\ier, de servigos que alleg·a, de deâica· 

r:ões •que . alardeia, t em conseg\lido esse cidadão apparecer como imprescindi-
'vel á manutenção da ordem publica e •ha lograido r epetidos e r eiterados J'avo· 
res, desde os da· promoção. nas fileiras àa Brigada 1P olidal - anedio, que 
está, , (la •caserna 1ha muito t empo - até as grat ifi cações pingues ·e vanta-
gen s e interes:;;es outros, que já· lhe permitti1·am uma situação economico- li· 
nanceira folgada: )á é proprieta rio, v ive folga damente, ostenta •bens e zomba, 
superiormen\e, daqu eUes 'contra os quaes póde exer cer as suas vinga~ças. 

As geTooeiras da policia estão .siturudas, precisamente, ·na 4ª Delegada 
Auxillar . Nessas bastilhas, p oliciaes, todos os a ctos de perversidade se pra· 
ticam, actos que' são· lev3idos á ·conta de serviços inestimaveis· ,p restados pelo 
Sr. Carlos [Reis á 'legalidade, 

Basta, .Sr . Presidente, que e u di.ga a V. '.Ex. que é raro o q;irezo que pas· 
sa por · aqu ella d ependén cia inquisitoriai da po\i,cia e que não _vein refeuir 
po1· .nairrativas di'frfererntes, os mesmos act os d e covardia e de deshumanidade 
consunimaP,os friamente na antiga inspectoria el e investigações. 
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O SR . . HENRtQ;tJE .DooswoR:rH: - 'As :violeneias que V .. <Ex. está descre-
vendo sãó perfeitamente v.erdadeiTas. Conhêge pe~soas 'de toda a idoneidade 
que confirma1J;; p bnto ivor ponto, as d eclarações que V . E:X:. faz. Os presos 
sof.frem vérdad,eiras torturas na 4" :Oelegacia Auxiliar. 

O .SR. AnoLPHo. BERGAMINI: -< Indi"V:iduos que .se não conhecem entre si, pre-
sos por motivos ou pretextos di-fferentes , relatam as mesmissimas cousas. 
Uma '1Jl'firmação todos elles fazem . .. 

o 'SR. FRANCISCO ·!PEIXOTO: ..:._ Esses não são suspeitos! 
O .SR. AnoLPHo BIDRGAMINI: · - ... é a de 'que, privados de agua para be-

ber e premidos ;pelo suppUcio ·ela séde, se veem compellidos. a be·ber a agu a 
da sentina . . . · 

O SR. HENRIQúF. DonswoR:rH: ~E são m altratados physicamente . 
O <Sn . AnoLPHo BElRGAMINI: - .. . o que, só por si, va le por um . testemu-

nho tristissimo d.e c rueldade .. . 
o SR :' LEOPOLDINo DID OLIVEIRA: - In1qua1fü'cavel ! 
O SR . AnoLI?Ho lBElRGAl\IINI: -, .. . inquali.ficavel, que os Vídigcies· de hojll 

exercem, para satisfagão ·daquelles que se en contram no poder e aos quaes 
visam agradar. · 

Do Sr. Carlos Reis, e para mostrar quão interessado é elle em a.pire· 
sentar-se comQ credor de serviços exti'a ordinarios, tenho a informagão, pt<o-
~edente e segura, •de ·que, na passada aàminisf<ração do Ministerio da Jus· 
tiça, ou antes, quamdo era titular desse, ministerio o ISr . João Luiz Al'Ves, 
por meio' de 1,1ma càrta particular a<r Sr. Pereira Junior , sem a menor obe·· 
füencia ou resí>eito a~s processos a dministrati'Vos communs, esse m ágn a t.a 
solicitou, e obteve com despa~ho fa voravel, ·a gratificação de seis contos de 
réis, por cUligencias confidencíaes não especirficadas•. 

Arrimava-se, talvez, ao preced~mte <'.!.e se haver dado a um collega u.'Í r·· 
mas, o ·S.r. Tenent e Mário Limoeiro, a importanda de cinco contos, quando 
da in tervenção no Estado do Rio. E assim vão os dinheiros publicos! 

Mas o que fica hem manifesto é que essas auforidaides têm tor1o o ln·· 
teresse em exaggerar serviços, em exol"bitar, ' em praticar arbitrariedades, 
porque, á sombra <da .revolução, so.h o pretexte àa manuttnção da or,'lem e 
debaixo da seg,ura n ça de que os escandalos não repercutirão ·devido ao 
estado !de sitio, que V'éda aoi;; jornalistas div-ulgarem-noo, f azem fortuna facil -
mente e se conside ra m a inda donatarios da ·gratidão e da estima da socieda.de' 
em que fazem o favor de ·viver, pavoneantes e orgulhosos, superioTes e arro-
ga,ntes. 

Não foi feliz, poTtanto, o- honrado ' collega, .Sr. C amillo '.P:rat.es, basean-
ôo o seu discurso em depoimento tão suspeito e fragil. Poderi'a impressionar 
o soccorro de qu~ se valeu o mesmo Depu tado, invocando o depoimento do 
D1·. Avellar Fernandes. Este sim. Oiçamol-o . .Apezar de ·preso e recolhido 
~. Ilha das Flores, ess·e collega, a dvogado distincto, a pressou-se em mandar~ 
me, por meios q-qe devem representar um verdadeiro sa.cri.ficio, .. a seguinte 
carta <le ,•contestação (lê) : 

Prezado collega, Dr. Adolpho Bergamini ~ Sàuàaçõ.es cordlaes 
Tendo lido o discurso prqnunciado na €am ara pelo Deputado Ca-

millo Prates, erp 20 do , corrente, verifiquei que contém elle grandes 
inverdades, sobre as tristes occwrrencias de Commercio, pois é ab-
solutamente fa}so que o ministro Dr . Sebastião de Lacerda estivesse 
al'mado quando expulsou o·s cinco agantes de poli-eia de sua chacara 
e, bem assim, ·que estivesse cercado de m ais ·de tres pessoas, que por 
signal e;:itavam' de mãos abanando. Sómente quando os agentes se 
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r~tfravam é que ap.pareceram mais outro.!! tantois · em'.l»regadoe ·da 
casa; não ultrapassando de oito ou ·dez pessoas, mesmo cqm o·s curlo-
.sos que wc.correTam aó alarido. Com calças de montaria e ;i;íe_rneiras, 
sõ eu e ·mais uma das pess.oas .a.Ili presentes, e o,s agentes; des.de< 'Q.Ut 
sahiram da ·chacai·à , ' não lhes ifoi ~ing·uem no encalço e o ·ministro, 

. logo depois da éxpul::;ão, teve um accesso de ifórte nevralgia;· caihindo 
sentado em um banco; sendo soccorric1o por todos os presentes .. 

.Apenas eu, fui ve·rificar se ·os agEmtés. obedeciarn 'ãs 'orens Jo 
Dr. Sebastião e e lles, em vez ae irem á'. estaç.ão, corno na relator!J, 
embarcairam, 'apressados no S. 1, ,co1;n o t rem em l'!lovimento, dimi· 
~uind() a marcha a signal dos niesinos, que mostraram as ~ader· 
netas ·ao machinista. ' · 

Não ha uma pala vra de . verdade em todo 'o r~Iatorio, senao que 
so odiri.gi·ram ao Dr. Fernando Lacerda .e que foram, dé facta, ex· 
{Pulsos . · ' · 

Eu, de modo algum, não . narrei. ~ -" (Interrompendo á leihtrrt). 
Medite bem V. Ex., Sr. Presidente, que ·•alar têm as 5uppostas. decla· 

rações dos ·investigadores, trazidos para aqui em reta1'hos de ipapel,, 'Sem au· 
thentic1dade "alguma e contesta'{'las, inimediatam81)'lte, peh pessQa . a quem 
essaSi dec11a'rações trazem ref.erenciais. 2 

' Pro segue · a ... carta ; . (Lê): · 
"íE·1, Oo n1odo algum, não , ''nat:r·3i o que disseram os investig·a. 

·dor;es", iJn:les QJelo ·contrari:o, díss,~ ' que ~ra fa:·so o ·que elles aifü. 
ma.i;am, porque nà Policia e n_a, viagem, quando pTeso, soube d~ in· 
farol.as ditas pelos agentes aos . seus superiores, " 

·~6' procurador criminal e ao seu escrivão di'Sse que niniuem 11a 
casa ~1onhecia <> '.renente Chevalier e que fõra eu ' que o apresentara · 
como . Dr . ~Si!iveira, que eJle ailii il'kasse uns dias, e que ·na occasião 
da diligencia não mais se :aohava na chaicara, ·por rter partido dias 
antes. · 

Já qp~ o Deputado .invoca o meu testemunho e que affirma ser 
eÜe lmhi.sweito" :c011í;r,onte a milnhá .palavra com ' ªs suas atffirmativM 
e v-ená que e 'bem d-ive1·sa do que disse em seu ., discurso contrario 1t 
verdade de ~los factos de Commercio. 

· Os ;:t'Í5'enies falta1·arn .á ve.rdade e & ·Dr. Prates não lê .o meu aepol· 
m enta .para delle üra.r a.s sua:s conclusã€s; cita apenas parte del!e, 
suppriminclo palavra e periodos e dizem'\o ' como a'S. ·que eu não disse 
e· truncando os J'aCtos para obs.curecel-os .Provocando a . duvida so· 
·bre os inqua!Lfi.cavei-s >factos de Commercio. 

ü . Dr . .Sebastião de ·Lacerd·a apenas usou da sua . inquebr~·nt~· 

vel. energia ·moral para expulsar os invasores ' do seu .domicilio e oi 
a.gente8 'obedecer'ám pressuri:J,sos ãs suas · intimativas: de deixar im· 
mediatamente a sua chac<lra e nenhuma das; .pes13oais presentes ex· 
·hibiram armas e eu, que sempre ando armado th1ha o meu revól· 
ver oc~ulto e nelle nfto toquei . ... 

Por que an'do armado? Porque, no 'B'rasil, cada .cida.dão deve pro· 
ver a sua ga.r·antia pessoal, pois a Policiá só sreve ·para gairantir a po· 
litica 'dos potentados do momento e nunca os direitos do»& seus ha· 
bitahtes. 1 . • , • 

Os agentes no ,dia em que foram expulsos ·da chacm:·a deviam ter 
se informa!d.o · melhor di,s pes.so::ts que alli esta:vam pois o procuradJ 
Tenente- Chevalier · j á se ausentará. de1'inifi'vamente 'e dos hospedes 

·presentes na occasião, nenh1pn era clirectamente' pro?urado, :pois, eu 



embora ~~m · conheciil'o pelas min·l,1as idêa!f e:ontra.ria.s, â. politiquice 
que JJ.os desgoverna, 'não ·era até então suspeito a'Os :psenuOl'!I. de. 
;fensores das leis. . ' 

Ac!Íb que minha ·palavra e a do ministro . dev•em ·v.aler mais 
que. a dos · agentes e ·outros interessados em díalsear sempr" .à ver• 
dade do que se passa ein nossa terra; rião tendo o ·menor receio d;; 
assumir a respomiabilidade do que digo ou faço, aigrade a quem agra-
dar, fira a quem .ferir. · . 

A invioJa:bilidade >da pessoa de um mini::1tro do .Sup1·emo . . Tribu-
nal ê tão sagrada e inviolavel, como membro do principal !Poder da Re-
pública, interprete unico e ma;xiroo da. Constituição, que o leg-islador 
•constituinte, julgou desneoossari.o declàral-a e:ii;pressamente, vor ser 
ella inher.ente ao exercicio de suas. ifun.:cÇ()es ju.diciarias, . não julga·n~ 
esse legislador que jâ;mais aipparecessem ~·ndivkluos que · ousassem ne-
::-ar• a luz do sol. 

\A inviolabili'dade de um ministro do Suµremo Trfüll'D.al ê identica 
á do Presidente ·da Reimbl.ica: · e, como esta, não estã expres_s·ame.'nte 
declarada na iCoootituiçãó, .por ter varecido aos constituintes· desne-. 
'Cessaria exprimil-as po'rquanto esses carges não poderiam . ser exer- ' 
cidos: sem ella. 

E' claro que a bonstituição ·não institui'l'ia tres (poderes; O· Ju-
:diciario, o ':Executivo e o ·Legislativo, harmonicos e indepe.n.dentes, se 
um ~elles pudesse com simples estad'o <le sitio supµrimir um dos 
outros . 

quem poderia ·declara r nullos os · ~ctos decon-entes de um es-
tado de sitio inconsUtucional ou outras leis votadas e exercitadas em 
uma situação de facto se -os membros do Judicirurio ·:pudessem· ser 
presos ·ou ficair á mercê de. t1m dos outros dotis poderes? 

IA inviolabilidade <pessoal de um ministTo do ·supremo .não :rio-
de'ria existir sem que fosse o seu domâtjlio respeita.do, porque uma 
é porollario da outra. 

::Ei este· ultimo foi violado em COmmercio. 
Não serão as palavras ' de pessoas interessadas em · negar a ver-

drude, tanto assim que o 'Dr. .Praites vindo .á .frlbuna d al'.Ja.mara de-
fonder a Policia,. lê trechos do meu depoimento, alf!firmandó ser- elle 
insusipeitp, l1ão o lendo integra.Jmimte·, pois os :aocti.mentos são s~m
pre lidos por fatei'ro, e vindo asseverar que eu contirmara '0 rela-
torio dos agentes, quando o contrario se deu. 

Positivamente usa!r-se de taes armas para eneg-rece1' a v er'dáde, 
não vem senão· provar que o :attentado de Commercio ' é_ ' indefen-
sável. 

Ca.Iculàra o 1Dr. Prate s que me acha ndo preso e incommunica-
vel, com todas as minhás cartas violadas ·e não irec'ebeilldo noticias 
de fóra, não poderia ou não· ousaria :n;:rtabelecer a vel'dade com 
i·eceim<;; das irepresalias polic~aes. Mas, aµe?..ar da noite civica a que 
se nos ·tem arrastado, à verdade sempre appa'rece e f a talmente raia-
rá um dia para lfawr .esquecer ás miserias da hora presente. 

tAigrade·cendo .que esclareça a verdade dos aicontecim.efit-Os de_-: 28 
•tle !Março de 1:i25 subscrevo-me, admirador, attento e · a.g.radecido·, 
José de Avel!Q;J· Ferruvndies - Ilha das Fl:ores, 2.4 de Maio .de 1925. 

fP. S. - Esta· ·vae cla11destinamente porque apezar <lo art. 7,~ 
e · seus 1jJa.r agra1.1'hos, a:cho-nie -ineommunica.vel e cum censl.\ra na! 
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mih;l\.a:s· .ca,rta~r de famiJ.ia, un'icas que rec~'bo, entreg·ues ,empre vlo· 
la.das. ~ O mesmo". . 

Affirmou-se, ·Sr. Presid~mte, po·1: occasião desse deba1te, que os minls· 
tros' do !Supremo Tri·bimal ·Federa l não. tip·ha:m a resguardai-os· qualquer p~e
rogativa. Apezar de moço ainlda, já . estou sceptico bastante .pa,ra. não me 
a dmirar m ais das af.firmações mais ·absurdas que firam os meus · ouvidos . . ·, ' ' 

Aqui mesmo, nesta Camara, teniho ouvido, em materia 1·udimentar de di· 
reito, conceitoo que se ·fO"ssem proferidos por caloiros em ~ba;nca examin!J;dora 
resultarjam a re1!l'rovação estrondosa , capaz d·e inutiliza r -,p ara. o .resto da: vida, 
o bisonho examinanifo, No ·émfanto, quas l diariamente.' <lfa~se nesta Casa e· 
alhures, .emphaUcamente, que· a or.àem, estcí aoim.a da lei, que ·.Peputadüs fe· 
deraes podem ftcar detidos durante horas e horas, como aconteceu co,m dous 
õistinctos· collegas nossos que, dura nte dez .horas, permaneceram em uma de· 
legacia. Houv.e quem ousasse . asseverar que isso. e.ra 1possivel, para se apu-
rar um.a suspeita de flagrante ou wni flagraTute àe suspeita! -Em .defesa desse 
al.slate, outro De,putado propõz-.se a 'BXplic§J.r que o facto l).ãt> óccorrera. bem 
assim; contou elle que, chegando os dous D eputados á delegacia de policia, 
no momento em que se estava lavra ndo um flagrante, não era de mais fos· 
sem ·e!WO.fu:ados Jl.O i1Uto que se ,_rorgica:Va , Que se f or.gicava, . Sim, pOl'qUe 
desse a uto ·não ha noticia; esse flagrant.e não existe, não deu entrada no 
juizo compet~mte, e, e,ntrefanto, com elle se· ar.gumenta .para a:e:i;esa do acto 

. arfütraTi<» em <letrimento dos dous representantes da Nação., cujas prero-
gativas n~ lhes perten~em, mas á Camara, e q~e nunca, como · neste ~o
mento, .forai;n tão violáldas e desrespeitadas, em grande lJa;rte .por 1ctll.pa d.es· 
ta mesma Casa do Parlamento : , . ' .. 

!Sr . (P.residente, desejaria me infor m assam se -é [Jossiv.el sustentaJ'-se que 
o estado de sitio atti~1ja as autorida'des constituídas; pergunto aos senh-Ores 
da ma ioria : os níin'istros do. Súpremo Tribunal Federal, membros de um po· 
der p.olitico independe.nte, tão indepen dente quant~ o Executivo e .o Legislati-
vo, não estão ce1·caâos, t a mbem, ' <las prero.gativas inher-entes a o ;poder tle que 
fazem parte? ' 

. ldeologos e sonhadores foram CJhama do.s os ·constituintes . de 1891 pelo Pre· 
sldente da 'Republica em su?- ultima mensagem. 

rSonharam, sim, cÓm a grandeza da \Pai:ria, ·com á sinceridade dos ~eus 
governantes, c om a inteJligencia e comp.ostura dos m embros a.o poder. 

Não s uppuzeram nunca, já mais tiyera m o ;pe$adelo de calcula r que trin-
ta. e qua tro ai;mos m a is tarrle se práticassem absrn·Çlos imprevis iveis, quaes 
os a.e se .'estenderem os efüeitos do estaclo de ,sitio ao·s- prb.prios .r~pr~sent~'n· 
~es do JJoder con stituiclo. · 

Geralmente quando se 'diz: Gove.rno a,ll.Ude-se ao Poder E-xj'lcutivo , Go· 
Yerno, porém, são os tres poder es, independentes, se bem que )1a rmonlcos, 
entre si. 

'como' m ant er e.s;:;'l. 'inclependencla se um delles pudesse . absoo:ve-r e ani· 
quillÚ -0 outro? ' 

Com tristeza, apezar d e me ir h abituando a ouvir os maiores disparates 
emphati~a e dqgmatic~mente enunciados, escu 'tei a affirma tiva de que os 
mi~istros -elo Supremo T r i,bu,n_al n ã-0 gozam de. immunidacles, que são pes)loas 
iguaes . ás demais, que não têm a amparai-os qualqu er privilegio. 

E . como ar.gumento d't1lminante blasonou-s.e este truismo: a ,Republica 
exting uiu os privilegios . 

Antes do mais que .prh:ilegios foram'. p·roscriptos? 
"A Republica fi.ão a.d~l'.litte privilegio .de nascimento, 

' 
d~sconhece foros 11<' 
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nobreza e extingue ás ordens honorificas existentes e tO'da!! ai!! éua:s. preto• · 
gativas e regalias, ·bem como os titulo:s nobilia r.chicos e· de ci:mselhb " . 

No re,gim~n anterio~, no imp:erio, ,ha~ia preconceitos. 'tle :f\ah1ilia, dyna::;ti: 
oos, nobilfa rics, que a Republica ifez des·~parecer. 

Os privilegias Çte nascimento é que sumiram; os ifõr.os de nobreza - ' 
qtie se apagaram; as' ordens ·honorificas que proJi.feraram e:otão é que fo-
ram extinctas, com todas as suas .prerogativas e regalias. 

Mas cercou; ·como illâo podia ·deixar de cerca'l', os membros componentes 
dos poderes de predicamentos e 1franquias que os resgua1'dasseµi dos dema is, 
nílci no ·interesse individual, não pa ra ·p.roteger a pessoa, mas para assegurar a 
indepen'de.ncia do ramo oü orgão do. poder a -que 1pe;rtencem. Fôra - dahi a 
coj·1stituição 'não ' teria creado um r~gimen democratico e ;sim uma autocracia 
disfarçada. 

'l'eria s ubstituido imperio monairchico pe!(} imperio. da força .. 
Orgãos, igualmente, da soberania mi.cional, os Poderes Legislativo, Exe-

cutivo e Judicia.r io são infüipéndentes. ' 
Inherentes aos 1poderes politicos da n ação, ln1dubitaviilmente são a.s pre-

rngativas de liberdade inviolavel. 
Que importa não se encontre escripto que os juízes que ·compõem o Su-

premó Tribuna l não estão su jeit<>s á prisão discricionruria? 
· Haverá a lguma dis.pos1ção simil~r em 'favor do V,ice-lPr1eside'Ilte da Re-

publica? 
Existil•á alguma para o proprio· Pa·esiQ.ente? 
Sujeito a . processo perante o Supremo Tribunal, nos crimes communs 

(arts. 53 e 59,) a) c'omo· ·poderia o ·Presidente da R epublicai t er em suas mãos 
a Ji.bercl a ãe elos seu" julgadores'? 

E' bem verd;i.de que o processo sõ ·cih~ga a o Supremo Tribunal depois do 
irnpea.ch1;ient decidido pelo Senado, quando, portanto, .suspenso ou des-pido 
.Je suas funcções o Presiden:te •el a Re.publica . . Mas não só o Viee-iP.residente 
que assuma, se c orreligioria,rio do r'é\o., poderá, por solidariedade ;politica; 
supp1·imir ou amedrontar, por mei,o da ,prisão e outras. ameaças, o tribuna.!, 

·como ainda não nos devemos esquecer de q u e, quando- n Senad'o funcciona 
como ~ribunal :íulgaclor, J.J1e a;ssurn e a residencia, ·um Ministro do S uipre·mo 
Tribunal Federa.l. 

Corolario da propria investidur·a é claro e 1nso,pllismave1" . 
Mas, Sr. Presidente, quando assim não fosse, inquir:o a V. 'EX. se, ac 

menos, a r!(speita.biliclaide do Ministro .Sftbastiã 0 Lace~·da, qu e -honrou esta 
!Casa, quando ne1la teve assento., ,representanuo o ;povn fluminense; .q ue · 
deixou brilhante traclição -de sua trajecloria pelo Ministei'i-0 ela Viação., qu an-
do titular daquella pasta, e a qu ein o 'Estado elo Rio deve serviços precio-
sos, àe tp'Õa ordem, --prest~os n a politica . e na adn;linis t ra.ção; se a · respei-
tabilida de de um homem do .estofo m oral ele •Sebastião Laicercla, uma das 
11ossas figuras n;iais prestigiosas,' 1Jela ·su a· c ultu í·a, pela sua .pujant~ menta-
lidade, pela sua 'integ>ridade, pela recticlão •d·a s ua eoncluct:a no (Supremo. T r i-
huna!, não aconselha0ria, ao· me11os ao Pode-r Executivo, maü; acatamento, 
mais corclura, mais -rev<iren cia do que fazer invadir-lhe a propriedade, ·des-
respeitar seu lar. honrado, i10 momento em que- a enfermi'd-ade lhe com.balia 
o physico, e apoderar-se, por meio i:le um acompan.hia militar, com todos 
os apparelhamento:;;. bellic os, toques marciaes, arma,J e aipet real)os .. ele . guer-
1·a, inclusive cozinha de campanha, ela fazenda d aquelle Ministro, uma de-
monstração d e força escusada e dl;isnecessari•a, para sóm·ente se exteriori7.ar 
o luxo 'ela v iolencin e a 'VDlupia da forç;a bruta. 



.Zomba o .Gov.erno de 'tbdas- as indivi\!iua li.da:Qes ~que não dob.ram li( cerv!z. 
Nem a toga dos -magis.t rados impo11u);os esca•pa á prepotenpia , 

A justiça .tarda, mas não falha . 
Erà o que tinha a dizer . . (Mwtto bem.; ni~i~to 'b ern) . 

s::mss.ÃIO DE 2 JJIE' ,JULHO 

·O Sr. Weneesláo Eseobllr : -- s.r . P ·resiõ.1ente, em ·fü·saur-so q u'EI ptonUll• 
mei, o a nno ·passado, nest a ·casa, disse que dentre -os ·ractores t>.oliticos e SJl· 
daes, um do:s que mais concor r iam para a depreciação da taxa cambial era o 
estad@ •,de sitio permanente, boje., em maior numero de illlstados do . crüe ~a· 
quella êppl:a, em quasi tres quartas. partes. do territorio 'nacionàl. ·' 

Indaguemos, .po.!'ém, q ual o ·motivo, a ·razão llor• qu,e '° ·esitàido< de ~itio 
ilermaJ1e.~lte concor1"e tão desfa.vo1'fLvelmente •PM'a a. quéda do caànb.io . iPor· 
que, de so_bejo, 6abe a .Camara. dos 1Srs. Déi;> u taidos, a ·coristituiçÍi:o .da Re· 
publica Sómente permitte O• emprego {]essa Ínedlda de excepção ria· "emer,gen• 
.eia de aggres11füi'!l!lt rangeira OJ.l grave co:inmoção intestlna", factos de '1ião·in-
tensa e •pel'.'igosa re:pe.rcussã.o, EJ.Ue podem subverter a anareha normal do 
Governo, da sociedade' ~ de onde, pelas Incertezas do .futuro·, o en:careclm~nto 
do 0)1.ro,, a :qué da do cambio, s obretudo •em pa-ii><e·s, .e.amo o nosso, de moeda 
fraca . ' " 

, AsSif!1, desde que o Sr. Presidente, da Republica, o ·chefe: do Potle~· Exe· 
r;utivo, lf'az~m uso dessa a:ttr:i.Jluição co.nstitucional, declara, o<l'.ficialmente, ao 

.paiz e aios povos cultos, um dessic><S dous casos - ou "aggi·essão· estrangei-
ra, ou grave cominoção intestina"'. . . 

Mas ·é um .fad o .d e notoriedade ·public.a, no scenario mundia l que,' presen· 
temoente, não soff.rem.os ·11enhu~a a:ggresfí.ão estrangeira·; -portanto, à suspen· 
~ão dli.s· gara~1tias ,constitui:iionaes é umà declar:ação il'ormal do Ptresidente da 
R epl,lblica ao m u ndo de que hà og~~aye commoção. intestina no vaiz. 

, O 1SR. BERNARDES SoBRINHo : - · A exfstencia .de lima dessas c,ir'cumstancias 
é. para · a dlecretação da m e(lida do sitio. 

O SR. lIENRIQUl!l DoDSWO!!'.l'H : .....,, Ma!S todo dia a Oamall'a fes-te:ja o ~es· 
. t abe!BlC.imento d a legwlida de; logo, não 11a mais a .grave c qmnnoçãQ intestina: 

O SR. BERNAllDES SomuN1'[-o: - Que é que· V. Ex . conclue? O' que digo < 
que a medida. d{) sitio foi detern1ina da por uma grave commoção intesbina. 

O SR. WElNOESI..Ao EsCoEAR: - E que está .persistindo essa .grave com· 
nioção intestina, porque permanece o s itio e m quasi t res qua rtas. partes do 
territodo bras ileJ.ro. : · 

o SR . ÉEnNARDES .:SollRINHio: ~ Ou parque o C ongresso a inda não se ma· 
nifestou, llomologand~ ou su spe.n{le ndo essa medida.· · 

0 0 !SR. 'WDNCKLÃO IEJsdoBAtt: _:_ 0 no'bre [Deputado ·COmpr eh,ende ,que não 
.. posso lnterroml)êr meu dlscrn·so, pa ra es~ender-~·~ em resposta a 18. 1Ex ., des· 
vianda-me do meu pontó de ·vista. . ".' · 

O .SR. '.BERNAmíl'iS ' iSoBRJNHo: ~ .O <J,Ue não ·desejo ·é que, sem protesto, 
V. Ex'. th'e uma conclusão difd'erente da que me· 1parece e)l:aoeta. 

O Sn. WENCEsLAo ESCoB'AR: - V . Ex . nem me deix ou estabelecer as pre· 
missas, adéantando-=se· com .seu aprurte. ' · · · 

N estas collldições , dizia eu , desde que p,eridita. a seguranç~ d;i. P.atria, e 
a c1eclaração do est ado de s itio- é um dos ,unicos m_odqs ç).e s:;üval-a, ,nin· 
gi1e111 }rode censurar ·o Govérno, por lançar mão .a.esiia µiedída extrel,lla, 
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ainda que occasione ·mai.or dep-t:eciação do meio circulante, porque onde está 
o maior cessa .o menor·; anties de tudo, a salvação da Patria . 

.o SR . BERNARDES !SOBRINHO: - Mi:lit-0 ·bem; a.hi estou . de accêrdo com 
V. Ex. .i 

o rSR . "WENCEJSLÃ;o :EscoBAR: - ISe, po1iérm, não lha grave ·Commoção iii-
testina, se mão ipericlita a, segurança da Patria e, apezar de tu.do, o Gov~r
no, ante 11erigos imaginarias, mant'ém o sitio, a:irnunciando ao mundo .gra.ve 
commoção ·no paiz, eritãó é só e e=lusivamente elle o immediato respon~v~l 
pela depressão da taxa -·do cambio, p·era maior desvalorização de nossa moe-
da, aiela -carestia da vida., o aug;meinto crescente da mis"eria das. cla-~s.es 
po·bres. 

O SR. BERNARDES SOBRINHO: - y. E":x:., refe~indo-se ao. iGover.no, fal!a 
no Poder IExecuUvo? . . . 

O •SR . WENCESLAo ..ESCOBAR;, ~'.Depois, explicarei a - V. Ex. 
Não 1serã este o caso .perfeito do .governo . do Presidente Arthur Ber~ 

nardes? · 
Per.gunto: 'onde grav;e -coz:nm:oçã.o intestina, ·presentemente, .nos Es:ta-dosí 
do Aniazorias,. Pa~, SE)rgipe e BaJhia? 

O "SR .. HENRIQUE DoDSW-ORTH: - O restàbelecimento da legali<lade tem 
sido varias vez.es' commeniorado. 

O rSR .' WENCEsLAo ·ESCOBAR: - -Onde grave commoção intestina no· E~
tado do Rlo, onde s,eus diinos e illustres representantes a~firmam >haver 
complet·a paz, . um verdaâ€liro seio de ·Abrahão? 1 

'.No proprio Estado de iS. ·Paulo, onde em Julho do anno rpaissado houve 
o levante militar, rei.na aigora perfeita trainq:uillidi~.de, segundo acabou o·· P.re-

' s!üente da Republica de declarair, officialni.ente, dizendo que as perturbações 
da ordem .publica que aUi têm havfdo, são ·apenas desordens -locaes, · affectas 
~ policia . 

Onde, acttialmente, grave oeommoção iiltestína nos 'Estados do !Paranã., 
Sar.ta Catharina, Rio Gra.nde do isul, em que o . seu Presidente já ha· muito 
suspendeu a'bé a censura da imJpi·1ms·a, e não· -estou longe de ac.red.itar que, 
se estivesse em sua alça:da, até o prçprio estado de sitio j'á teria levantado'l 

1 .0 SR. :BERNARDES So·BRINEjc); - Peço licença para Salientar que a COID7 
r moção intestina -q, ·como o disse, a rcausa determinante a·a · decretação du 
~~. . . . 

o SR. WENOElSLÃO EscoBiR: - V. Ex . me fa.rá a justiça ·de não; neg·a:r 
que commoção intesti:na seja causa ·determinante de decre.tação ·de sitio. 

o -SR. BERNAIIDES SOBRINHO: ...,- V. Ex. não acabOll ,de .dirigi•i' perguntas á 
Camara? ;Della faço pa.rte e queria responder, quanto a · este pont6. 

·o 1SR. WENCESLÃO EseoHAR: - !Responder o que? 
O rSR . BE:nNARDlilS ·iSoBRINHo: .- Que a ·cominoçã'.o intestina é apenas a · cau-

s~ ·determinante da decretaçã~ do sitio. · 
O SR. WENCESLÂO .EscoBAR: - Para que· a continuaçfw do estado de sitio, 

se miio ha mais commoção intestina? · . 
o SR. BERNARDES !f?OBRINHO: - !A·hi. V .. Ex. perguntara á Camúà, quem 

ê que 1em o poder .de a;ppTov'air ou suspender -0 sitio. 
·O SR. WENCESLÃ.o rESooBAR: - A óamara ·Obedece ao !Presidente. P~diria 

·a meu nobre ~ollega de. niio Íne i-nterr.o·m.per tão·:: frequentemente c-om ·st'iul! 
apartes. 

O SR .. BERNARDES Sq_BRIN'.!!!9·:· - : Nã.o saibia que V. Ex se ma.g·oava tanto 
com m~µa aparte~. . 
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o SH. ·w·BNCEsJ.;Ao E 'EICoBAR: - Os aparte~ de V . E:x, •• tliÍ>o me magoam. 
Noto, entretanto, que o meu collega parece ter o propqsito deliberado ds me 
pe·rtur·ba·r,. de me interromper com seus apartes. 

O Sn. BERNARDES SoBR.INEJo: - Ao contra.rio, mão tenho o intuite de in· 
lerromper a . V. Ex. iSei •que o:;i discursos de V. Ex . vão ser la11gamente edi· 
~ados e, assim, •te·nho ·o prazer de vrovocar da parte de V. !Ex. esclarecimento 
sobre a materia. V. iEx. está ,.gozanc1o o seu habeas-c:m·vus ... 

O •SR-. vVENCESLAo EscoBAR: - Aliás, consedido ·sem muita vontade 
de. V. Ex . 

. 0 S~. AZEVEDO LI.MA: - De S. Ex, .só, não; de todos os, ,governistas. 
O 1SR. WENeESLA.o EsCoBAR: - P.rosigo-;_ o proprlo Presidente da Repu. 

bUca já de.clarou, pelos orgãos o-fficiaes, que a revolução .está completamente 
extincta ... 

O SR AzEVEDo -LIMA: - O que .não impediu que ainda ohcmtem mandasse 
um i:egimento de. cavallaria para 0 iE·stado <le Goyaz. 

O 1SR. WENC.Esl.Ao ]}sco13AR.: - ... dizendo que j!t não pisa um .sõ revol· 
. tOJilo- no territorio nacional; que todos foram lançado.s ,para além -das rron· 
teiras. da Pattia . 

Mas vamos admittír que esses revoltosos, depois de lançados para além 
fül1S fronteiras da Patria, voltassem, .todos ou prurte delles, e invadissem o 
E·s.tado de Matto Grosso. !Então, o estado de sitio só seria çabivei nesta 
'unidade da Federação·, 

,.Jâ. não fallo no Distrkto. Federal, p_orque este é o maior .pe.sac1elo, é o 
pavoroso eJ>pectro que atormenta o Presidente da Republica. , 

·Quer -dizer, ;portanto, que em nove unidades da Federaçiio- mantem-se o 
estado de sitio, apezar de não 1haver ·grave commoção intestina, porque, na· 
quella! em que houve lfo! :suf.focaêla, foi dominada, foi vencida, 11a linguagem' 
tq:tuaJ <lo Presidente da Republica, e dominad·à e vencida rapi<lµmente.. 

Aissirri, desde que ,propriÓ ~Presidente, o proprio governo do paiz continua 
alime.ntandb a desc.onfia,:nça nos mercados estrangeiros, sobretudo · entre os 
banqúeiro.s, dando-lhes sciencia, pelo sitio, que a segurainça da Republica cor· 
re perig9, ê, pomo rucabo de .dizer, o responsavel immefüato pela depressão do 
cambio, causando consideraveis pre.juizos ao paiz •pea -extrema depreciação qe 
nosso meio circulante, por.que co.ntinua a con~orrer com essa noticia alarman· 
te para a maior qu~da do cambio. . , 

_ M•as, infelizmente, a sua responsabilidade por este facto -não é sõ por es· 
se motivo, ainda ·-ha outros, de tanto ou mais impo-rtanc_ia que· este, comG 
passo- a demonstrar~ 

Ao assumir o S.r. 'Presidente da RepubJi.ca as r-edeas do Governo, o seu 
Ministro da Fazend·a, pela exp~sição ~e 30 de , Novembro de 1922, pela qual 
á S. Ex., .constitucionalmente, o unico 1·esponsavel, descrev,en<lo as condi· 
ções da adm1nistração em que recebia o paiz, carregou por tal forma nas 
tintas com que desenhoµ o quadro de sua situação financeira que poueo fal· 
tou. ];)ara annunciar a fall:encia. do Brasil. 

Como· é bem de ver, essa exposição, ainda aggravada pelo que fez o 
Presidente da. Republica onze mezes depois perante as Commissões ele Fi· 
nanças do Congresso, 'não ;pod:ia delxar de· concorrer nos cir-culos financelros 
da America e . da Eurqpa, par~ o ·nosso maior descredi.to, obstlj.ndo á alta do 
cambio, · e aind-a m;lls favore cendo sua quéda. 

Ahi estão, pois, dou~ factores deprimentes do cambio de integra) e 1,m' 
mediat-a responsabilida<l.e do Governo actuaJ. . 

Ainda ha, porêin, um t erc.eiro .qu·e, pela .sua permanencia, 'pela füide~ 
!\, ma!,s impor tante do -que os .que acabei .de mencio1b.;r e rpelo qu"I o Gov11" 1 . . . 



no tem .grande pa1·te de resporisabilit'lade, .Esse 'f.:Úclor é .a sornml!L extraorai-
naria. de papel fiduciario inconversível com que infla.xou a circulação mone-
taria, somma superior a · um milhão e cento e tantos mil contos. ' 

· Esta avultada quantia, addiclonada ao pa.per· de curso forçado já exis-
tente, elevou toda a · c.ircula'.ção ·.ao :i;irasll a · cerca de, tres milhõe!l de conto~ 
de réis, e, :eomo cons·equencia log,ica foi logó. se· fazendo sentir mais· deprecia-
cão do meio circulante e o cambio rolou á. taxa a vi'ltante até então nunca 
~ista neste paiz, .de poupo 'mais de . quatro e meio. ' 

.Q SR,. AZEVEDO LIMA: - Apoiado. 
O .SR. WENCEJSLÃo EscoBAR:., ~ :.!Vlas para que não se diga que estou fanta-

siando, ahi vão as provas em al.ga;r ismos . 
Por mão do Banco do Brasil, o Pres~dente . da Republica, graças aos lar -

gos favores .que consegui.u para esse fa·n.co pela lei de 8 de Janeiro de 1923,. 
emittiu 7'.52,9010•:00·0$,QO-O . 

Quando o .Sr. Epiti:tcio· Pessoa termillou o. seu mandato, elle q confessa 
deixou em circulação 268. 000: 000$ emitticlos pela carteira de r edesconto desse 
banro, qu,; deveriam se·r Te.colhidos e lnciner.ados .pelo Governo actual, d·a 
<tccôrdo c.om a lei, porque eram ele ··uma emissão especia l .resgatavel ·a curte> 
prazo . 

Na vlgencia do açtual G!Jverno 11ão sei quanto ai'nda ifei emittido; po-
rém, . seguramente 32. 000: 0.00$, que, addicionados aos 268 , 000· :000$ deixados 
pelo Governo do· 1Sr . Epdtacio ·Pessoa perfazem· 400. 000 :000$000. O Governo 
actual, por determ1nação. do CongTe13so, resgatou com essa quantia as pro-
missorias devidas pelo Thesour o Nacional ao banco ·e incorporou toda essa 
importa.nela á massa da circulação monei:a.ria do· :pa iz, mas dandp-lhe o ca.ra-
cte.r de inconversibilidade, De modo que esses 400'. 000: 000$, addic"ionade>s· aos 
rêis · 752. 900 : 000$ erríittidos pelo iBanco dO' Brasil, p erfazem um milhão e 
cento e tantos mil contos com que 'O Governo actual inflou a circulaçã.o , 

Ahi estão, ;pois, , tres factores, ·todos de varor, .com que o Governo do Pre-
.sidente .A!rthur Bernardes te.m concorrido para ainda mais aviltar o caml:iio,. 
causando · .considera:veis prejuizos ao Thesour.o Na cional, á fortuna paTticular 
e ag·gravando até ah a ·esespero, .com a nesvalor!zação, éxtretna de .110ssa moe• 
d~ papel, ·a:-. <lifficuldadeil de viàa das classes pobres. 

S. Ex., dentre as causas que m enciona, na · m~ensa.gem que dirigiu a o 
CongTesso Naciona l, ·da ''"depressão d:o cambio que nos infelicita", não ênt» 
mera o estado de sitio permanente - est8' toque incessante de "cirene, gri-
tando a0s ot1vidos de todos os mercados· do munt'lo - .grave commoç~o ·in-
testina do paiz! Não enumera tão ,pouco, esse pregã.o diffamatorio de 30 d6 
Novembro ele 1922, proclamando, pela. bocca do Ministro da Fazenda, a ~e~ 
publi-ca ás portas da fallencia. 

O SR. AzEVEDo ·LIMA-: - V. Ex , não esqueça de incluir ·entre esses facto\ 
res o re.latorio da missão britannica . 

o SR. '\V'ENCESII,Ao ESCOBAR: - Chegiarei até lá. 
Dos tres factores importantes que mencionei como causantes da depree-

!ão do cnmblo, a me.nsagem só a.Jlude ·ã, grani:le massa de ·pa pei inconve·rsivel; 
mas, nem por isso o Governo deixou de augmental-a com mais um milhão 
e cent.o e tantos mil contos, como acabei de demonstrar. Dá, tambem o Pre-
sidente da RepubUca. como causà da depressão cambial, "lfactores de ordem 
economica l igados á ausencia de saldos na balança de pagamentos e de 
letras de exportação". 

Não neg·o que :seja essa uina causa real, porém, no e-aso vertente muito 
nquco podia ter influído, .corrio passo a ·demonstrar. 

O anno pasl!ado tiv'emos um sà'1do n(l. balan,ça rriercaatil de 26, 154. 900 
libru. 
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V . .Ex. -sabe, Sr . Presidente,. que a nnualmente precj,sam0s .parai o pa,git· 
ment'O de todas ·as nossas contas 1nternacionaes, de, -mais ou menos ~O :OOO . QOO 
àe J~bras . 

. ibra, tendo sido o deficit ieontra ;nós, naquelle anno, ue .pouco me.nos de 
6 .1>00. 000 de · libras, não podia por isso influir sinão· ·em .fümin utas· numeras 
de pontos · para a .depressão do cambfo. -

Outra causa e, •lue S. Ex. li.ttribue a perma nencia da baiXa do caimbio é 
·e; perünaz regimen deficitarfo .. M1as esta causai está tão estreitaJmente ligada 
ao :vaipel inconversível -em Circ.ulaç.ão, que dizer que o pertinaz reg,úmm defi· 
-0itario é c,ausa de depressão cambial equivale· t~nto· comó dfaer - que. ê o· 
proprio papel de curso forçado, poriq.ue é com essa moeda que ·ordinariamen-
te. cabrimos. todo-s .-os ·defiCits de nussos- erça:rpentos. - - · · 

Mnda S, Ex. attribue, como uma das causas · da .. depressão do {:ambi0 a 
formação de pesada divida f.luctuante". 1 

. Ora, dividas f.Juctúantes, .Sr. Presidente, maiores . ou menores, de paga.. 
mento ma~s a:irompto ou mais i'etaroado, ou mesmo indefinido, sempre tive· 
'mos em todo,s os Governos, e ainda ning-uem se· lembrou, de considerai-as cau-
,sa.s immed<Ía.tas da depressão da taxa cambial . · 

Quando o Sr. Epitacio Pessoa su!biu ao Governo jã ·vinha da Presidencia 
-dü S·r. Weneeláo Braz uma divida fluctuante de cerca de. 400.-000 :000$.000, e 
nem por: isto, qµando este illustre cidadão pruisou o Governo ao seu ' succe's--

, s-or., o cambio 'era aviltante, comierva'Va-se a 12, -chegando mesmo a ma.is de 
· 18 na v.k:e, preil'idencia Delphim iMoreh'fl., taxa com que transmilitiu o Go\Mlrno 

a o Sr. Epitacio ·Pessoa, sem ter a divida f.luctuante. inf:Iui<lo para clbpressão 
do cambio. · 

Quando este ultimo passou o Governo ao .Sr. A.1,tlrnr Bernardes, e, divida 
fluc-tua.nte ·de cai;acter de mais prompto pagamento, segundo o proprio Sr. 

e ~pitacio . Pessoa diz, .erà de pouco. mai13 de ·400.000:00~$000. J.D' bem de ver, 
portrono, que essa. div.ida absolutamente não podia influir p ara- a forte de-
_(Pl'essão cambial actual. · . 

Cinc!nato Braga, que ê, •sem ·dt1vlda nen:]'iuma, um ·esplrito il!ustrado em 
m:ateria de finanças, .cuja. c,ompetencia nãe se Jhe pôde 110gar,- em seu pa.r.ece~ 
c!}rrio Relator do Orçamento da Reicelta, creio que·· de 1922, mostrou que dl· 
vidas fl.Uctuantes de diversas nações, como ·da, França, Belgica, HoUanda e 
d·ii. 4,rgentlná eram multo supertores a, nossa em milhões de contos, e, ent~e· 

· tanto, -os ifih~ncista-s .nãl:J. ~ J.erobra.1-am de lhes attr:i-buir a causa irnmed<iata 
«ias oscillaçÕes do cambio. . ' 

A propri~ Inglaterra, paiz do dinheiro - disse Cincinato Braga, em seu 
"' parecer, ter nessa. época - uma divida .fJuctuante de 261.000.000 :000$000 .. 

En~retanto, RCaba, recentemente, de pôr sua ~ibra papel ' ao pa.I.' aá·Hbra ouró .. 
Não -sei, _ pois, como -vem ·o· F,residente da .Republica considerar factor· da 

depressão cambial aviltante em que nos . encontramos esta divida fluctuante 
relativamente instgnificante, de pouco mais de 401()·,00-0 :oooi-oo.o. 

o :i;lR • .VICENTE PIRAGIBE.: - Não é .de pouco- me.is de. 400.00;0~000$000 ; 
O SR. \VEJNCESLÁO ESOOBAR: - A de. prom·pto ·'.pa;g'ainento· era de -p'ouco mais 

dessa imipor~cia, no. dizer -do s~'. Epi~io. 
O .-SR; VICEN'l'E PmAGIBE: - A divida fluctuante propriamente. dita logo 

depois q Ue p Sr.· B131:na;rdes as,sumi u a presidenci·a subia a mp.is ' de um mi.-
lhão de contos . 

. o SR. WElNCElSLÁO E 'scOBAR: - Mas não a de natu,i;- eZ.-a de promrpto paga:· 
menta . .. 

O SR. VI<JEN'l'E PmAGIBlll: - Como não? .Os fornecimentos ao Thesour-o,. . 
o SR. WENCElSL-Ao F.'ScoBAR : - Eu ll1·9 9}njo ao qu·e .diz o 'Dr. Eplte.ela 

Be1mia :em lie:u íi"fr~. · 
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o SR. VICENTE PIRAGIBE: - Veja V. ' Ex. •O iba1ànço do Thesouro. 
O SR. WEN.CESLÁo- ESCOBAR: - Mas V. Ex. ha' de concora.ar que partll> 

dessa divída já foi contrahida na :pres:tdencià do Sr. Arfill.ur Bernardes. 
O SR. VICENTE PIRAGIBE: - Pairte; mas de quatroeentos mil .para um m.1-

lhã-0, vae muita d!ff.erença. A Inglaterra valor1-zou a sua 1dbra, não ha durvi_dtt 
nenhuma, . por.que conso.Hdnu .sua divida externa, .pagando uma prestação aos 
Estados Unidos. 

O :SR. WENCESLAo EscoBAR: - Por ultimo <lá o Presidente Bernardes com<> 
causa da dep.ressão do camib1o ·O "desserviç.o prestado por brasileiros que se 
esque0eram dos seus devere.s .para com a Platria". Essa questão, Sr. Presi-
dente, é. muito .complexa. Póde se prestar desserviços a Patr!a por diverso.a 
modos e meios ; mas, em regra, sempre sob a invocação de patriotismo e na 
melhor intenção qe bem servir ás Hberdades publicas e a ·grand·eza namonail•. 

Não se qompreb.ende m ·esmo como, si não- fcisse assim, fre.qu;enterrlent@I 
milhares d e cidadãos abandonairn o remanso tranquillo da paz, os entes mais 
caros na v1da a fo·rtuna, todos os bens, e vão jogar a pro.pria vida em san~ 
grentas ibatalhas. 

Tanto podem prestar ,desserviço á f'.atrla esses .como a,quelles que, 11,. 
melhor intenção de bem .sérvfü-~, decretam o estado de sitio p•ara quasi fod<1 
o paiz; enchem os carQeres de 'mi1hares de cidadãos, tanto. clvis como mm. 
tares; deportàm c:e-ntenas para Jogares insalubres, o que i•mporta deportal-.os \ 
dà vida para a morte·; supprimem a: Lib.erdaide de imprensa; prohibem a pu-
blicação dos .discursos .dos Deputados üp.postcionistas, mesmo depois de Vl!!I· 
tos e estampados no Diario do Congn·esso, em outros jornaies . . . 

o SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - Até de simples entrevistas SOu'ro !ni!-
trucçã.o pubUca. 

O .SR. WEJNCESI,Áo :E]scoBAR: - . .. estabêlecem o reg1men da censura, t:tu~ 
telee-ra;phica, quer postal. .. 

o .SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - .Aipoiaido; é um grande '<l>bUSO, no actua>; 
momento, a censura <ta correspondenola d:os membros do Congresso. 

o ~R . WENC'g$LÁO ·ESCOBAR: -:-- ... e, a!mla, o reg!me.n da mais htta e!l•l;l!<)-
nagem, degradando 6 caracter .popular; aggravam, de modo alarmante,, as fi-
.nanças do pa.lz, afundando na mais desoladora ·miser1a as claases pobr.eb. 

Tanto uns · como outros podem estar .prestando desserviços á Patr1a, ~ 
todos concorrendo para mai'OT de;pressão da ~taxa caniolal. 

A maior responsa,,bilidade, porém, .caibe áquel.Ies que de.teem o !p.oder, por-
que a eHes cum!pria abrir urna porta larga, por onde pudessem sahiir, com 
honra, todos os b;rasHeiros .que se acham em luta, e, assim, pactficar o no.sE;o 
grande Brasil. Querer, :porém, levâl-os a ferro e fogo; querer, a todo o· tranr 
~e, exterminai-os, deleitando-se com o sangue que corr·e de suas sangrias, 
ê mais do .que elles desservir á ·Patria, porq.ue, pela liberdade e a Vida S8 
luta até moTrer. · 

O SR. VICENTE PIRAGlBE: - V. Ex. ·dá l!oe:nça !para um aparte, seni q 11<>-
bra do grande respeito que· lhe d ovo? Esta porta, larga já fo1 mostrada a VV. 
EEx. :El' ou não exaicto? 

O ,SR. WENCESLÁO EscoBAn: - Não é exacto, 
O SR . VICENTE PIRAGIBE: - 4 porta da pacificação de todos os esplr'!tos, 

a porta da paz de todos os brasileiros, foi recusada por VV. EEx. 
o .SR. AJJÓLPHO . BERGAMINI: - Q·ual é elJa? 
ü :8R. WENCESLi\.O E 1sçoBAR: - .Sõ dec;retando a mais ampla a,mntstta ~ 

que VV. EEx . . nos ;m:ostrariam a po1'ta larga ·.pela .qual se podia !pa.e!flcar o 
Bras11 . Não vejo outra iporta. 

O SR . AnoLPHO BElROAMINr : - Parece que o Sr. Vicente Plragibe se re-
fere, então á a mnistia offerecida pelÓ ·S·r. J oãci ·simplicio ao General Isido!'u .. . . 
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O -SR.. VICENTE PIR.AGIBE: - Conv·ersei ·com VV. EEx. sobre a paci'fkaçilo 
do ·Brasil, a respeito da necessidade de esffibelece•r a paz em todo o ter:ritorto 
ne.cionaJI. o Sr. Presidente da Republica estava 

0

disposto a isso. 
O SR. .Al>oLPHo BElRGAMINI: - Não parece; o manifesto de 15 de ~ovem· 

-bro é em sentido opp-ostd'. 
O SR. WENCESLAo EscoBAR: - A intenção do Sr. Presid·emt~ da Repu· 

bJ.ica não se con·cretizou em facto de naturez,a alguma. 
iO SR. VICEJNTE .Pl·RAGIBE: - A resposta de VV. EEx. ifoi uma imposição 

que não podia ser acceita. 
o SR . WENO&SLÁO ESCOBAR: - Qual imposição? 
O SR. VICENTE PIRAGIBE: - A depo.sição do Sr. Borges de M'edei-ros. 
O SR. WENCElSLÁO EscoBAR: - Da nossa parte .nunca !houve essa ~mposição, 
O SR. VICENTEl PIR.AGIBE: - Disse-me isto o Sr . Ãrthur Caetano. 
Q 1SR. WENOElSLÃO EsOOBAR: - S. Eh. c0m certeza, fa:llou em serr nome 

individual e não no da bancada . 
o SR· ADOLPHO BERGAMINI: - Potlia ser a vontade pesso•al de s . Ex. A 

verdade é que o manHesto de 15 de Novembro é significativo . 
O .SR. :WENOEJ.SLÁ") EsCOBAR: - Em ulti:na analy5e, de t ·)das as causas 

apontadas na mensagem d-0 honrado Presidente da Republica, como depres· 
sorru;; da taxa cambial a umca de real e incontestavel valor é a grande 
massa de papel inconversivel, ind'la:nana.o a circulação. Nem por isso, porém, 
S. F,x. deixou de augmental-a com mais · um milhão e cento e tantbs mil 
contos, como Já demonstrei. 

0 . S~. VICENTE Plll.AGIBE: - Não apoiado. 
O .SR. W/EJNCESLÁO EsicoBAR: - Grande parte p.ela rnsponsabilidade da, 

avultada mru;;sa de papel-moeda inconversivc>! cabe ao actuaJ ~Presidente da 
Republica, porque inflou a cireulação, como jâ mostrei, corií. mais um milhão 
e c,ento e tantos mil contos. 

Es-:a causa conjugada i.~ duas oatras de -integral e imrnediata respon, 
sabilidade d.:> Presidente da Repul:iJi.ca, .e .que n ãio veem mencionada.s na 

' mensagem - a de apregoar, a todos os mercados do mundo, a imminen.cla 
da f~'Jencia do Brasil e a. -ele ·~ontinuar businando aos quatro ventos, graves 
crunmoções i1.•testinas no paiz - tem 5ido 0;3 facto.res por excellencia da 
deyressão aviltantj'> da taxa cambia;!, com que tem .governado o Presifümt~ 
actual e, :Provavielmente continuará a .governar até o fim do• quadriennio. 

O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - Quanto ao · esta do .de sitio, não hã duvida 
que irã até 15 de No'Vembr,ó de 1926 . 

O 1SR. W<mNOElSLÁO EsCQBAR: - Para aind:à mais avolumar a vergonha 
desses pregões, em detrimento do .brio nacional; d'ez-se vir uma missão in· 
gleza, para vascu!ejar, devassar toda a nossa situação economica e finan-
ceira, Ç!!tando-nos os conselhos de sua sabedo·ria, como si ,não ·estivessemos 
carísad-os de saber tudo qua nto n 'os vieram dizer, só nos faltando ii,tf hoje, 
para o fazer, m a is JUiZo e patriotismo. 

O -sR. LoloPo1,DINO D!El OLIVEIRA.: - .Segundo o Sr , JIDpita,cio, a vi-nda d~ 
missão foi consequencia do rela t:orio de 30 de Niovembro de 122·2, do '.Mi-
ni-str:o da Fazenda. Teve tão dolorosa repercussão, que alar~ou os ce.ntros 
financeir_os do mundo. 

O SR, AZ!WEDo LIMA: - Ha mais: a missão veio fazer buscas e devass~ 
em nossos . negocios de contabilid·ade, a convite do Governo. 

O .SR. .Al>oLPHo BEJRGAMINI : - ·Depois de vascu:lhàr tudo, impoz a refor· 
ma constitucional peJ.a qual se bate o Sr. Arthur Bernardes, razão por Que, 
sendo uma .questão p,berta para o candidato, passou a ser questão fechada 
na mensagem d'e '3 de Maio oC\e 19·24, depois do 1re;Jatorio Montagu. 

o .SR. WENCESLÁO_ ESCOBAR: - Gonselho:s de aliém mar .•• 
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o SR. ALOLPHO BERGAMINI: - Conselhos ou imposições. 
o SR. WEJNCJESLÁO EscoBAR: - · . .. só conlfiar, desconfiando. Só podem 

ser conselhos cte procuradores que "pI'ocuram para si, que mandan pegar na. 
rabiça dos arados e abandonar os teares, porque dahi só lhes pôde advir 
dupla vantagem: um mercado abundante de mantimentos e de trinta e cinco 
mfihões de. habitantes para supprirém com as m·anufacturas de suas in-
dustria,s. 

Voltar atraz depois de termos gastos fabulosos capitaes .:om a <iusten-
tação de nossa industria manufactureira, seria ' grande erro . ·E.' c?.rto que 
não devemos alimentar nem proteger industrias de estufa, que só aprovei-
tam a meia duzia de industrialistas e advogado1s administrativc~, oom sen-
sivel prejuízo para a ~ülle-cüvidade. 

· O 1SR. A.DoiJ?Ho BERGAMINr: - A advo·cacia a:dminfatrativa é um parasita; 
que exigirá muito esforço para se extinguir. 

O 1SR. WENCEJSL,in ESCOBAR: - Devemos, i;;m, alimenta".' e rroteger indus-
trias que ·trabalhem oom materias, primas !produzidas no palz. Nestas con-
dições, não ha i.nconve.niencia, ha, até, vantagem, na co~xtstenicia dessas 
duas industrias - a agricola \:\ a manufactúreira., - sobretudo porque nos 
cumpre ter tambem os olhos no futuro, tratando, :q·uanto possível, de nos 
bastar a nós mesmos, já que nãio pôde um pov:o culto, que .convive com: as 
nações civilizadas, bastar-se, de modo absoluto, a si mesmo : 

O respons·avel por ·essa JIOite de ' irevà..s, ma trajectoria da nossa ·vida no 
plenario· universal, não ·é só'' o Presidente da Republica, é t a mbem o Gon-
,gresso Nacfonal, que só parece v.er, no incondicionalismo aio poder, mesmo 
fazendo as desventuras da . patria, a . finalidade do seu mandato. 

Agora mesmo, o caso ·da reform:à constituciorn,al confirma, plena e abso-
lutamente, o que acabo de dizer. 

O SR. LEJOPOLDINo DE ÜLIVEJIRA: - Muito bem. 
O SR. WEJNCEJSLAo EscóBAR: ·- O Poder iLegislativo está se deixando 

aibsorver e nulliffcar pelo ·Executi'vo; vae ca da vez mais se aipagando, se de-
liquando ao bafo do supremo poder, per(!e:hdo toda a effi.cienl}Ia dü seu valor 
na ,estructura do organismo co·nstitucio.nal, sem reflectir que, nos momentos 
tormentosos por que muitàs vezes, atravessam a8 nações, como a gora a nossa, 
quamclo o Congresso cobre., com o seu manto de indulgencia todas as duras 
e crueis violencias do Executiv-0, - conspira contra a líberda'Cie dos seus 
·proprlos .con·Cidadãos. 

Essa inicia tiva da r eforma constituciomvl devia partir do Congresso ou 
dos Estados, na fórma do nosso estatuto político; ()ntretanto, o Pres~,dente 
da Rapublica tomou a vabguarda, a deanteira dessa c:ruzada e ... 

O Sn . .ADOLPHo BEJRall.;MrNr: - E il'ez della uma, questão política, em vez 
de uma questão nadonal. 

O SR. AzEVEDo LIMA: - 'Submetteu as emendas ao voto de seus amigos 
nas salas do C'attete. 

o Sn· VrcmNTE PIRA'GIBE": - Não é exaiCto. 
o SR. ADOLPHO BERGAMINI : - E' exacto. Esta . é a d€c.Ja ração do Sr .. Se-

JJ.ador Joaquim Moreira, que assistiu á reunião do cattete . .S. Ex. affirmou 
que o Presidente <la Republka :;;ubmettia a votos as emendas ponto por ponto, 
conforme a imprensa, tem annunciado. 

O •SR. WBNCESLÁO 'ESCOBAR: - Sr. Presidente, não podia, deante do texto 
constitucional, tomar a deamteira que tomou nessà cruzada o Sr. Presidente 
da Republica. (Apoiados.) 

O SR. VrCENTEJ PmAGIBE: - S. Ex. ouviu apenas a opinião· de seus amigos, 
não se mostrando absolutamente intransigente. ' 

O SR. ADoLPHo BEJRGAiM:INr: - Ain1da aissim é um absurdó. Os debates 
devem ser travados no pongresso e nã6 nos socavãos do Palaci9 do Cattete. 
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o tSR. VrCEN'l1El PIRArnBEl: - . Entiio, o· Presidente da RepubUca não tem 
liberdade ·de conversar com seus amigos? 

·O SR/· ADoLPHo BERGAMINI: - !Sobre a · reforma c01nstitucional, não. 
O ;SJt. WENCElSLAo EscoBAR: ,....... Entretamto, ,s .· E'x. de1pois de oomblrtau 

COJll dous ou tres ami'gos·, organ~za o :Plano da reforma constitucionalr . .. 
o 1SR. ADOIJPHo - BERGAMINI: - Reforma em famiUa. 
o SR. WENCESLÁO• ESCOBAR: - . ... e convida •OS leaàers ·das· duas Casas 

do icfongresso 'Para, em audlencias ·differentes, ouvirem ler· o pr,oj·ecto · a . iler 
·apresentado ao Co;ngresso Nacional. 

O SR. VrCEiNTE PIRAGIBE: - Não aipoiado. Não é exacto; V. Ex. estái mal 
iillformado . 

10 SR. AnOLPHo BERGA'MINr: ~ A prova est\fL em que nem todos os ~epu. 
tados teem noticias dos .pontos a serem reformados. 

'Ü 1SR. À.ZiEJVEIDo LIMA: - Tanto é verdade º' que está' · dizendli> o orador, 
que dous 'Deputados ;!ograndenses, os \Srs. Maciel J iunior e Pinto da Rocha, 
escreveram uma carta ·congratulatorio ao Presidente da Republica, alvítrando 
as · providencias a serem tomadas no a nte-'Projecto, quando· ·estas providen· 
cias deviam ser propostas á Camara. 

O rS-R. ,AnoUPHo BERGNMINr: - Ainda hontem, .no vespertino A Noite, 
vem a noticia de que o Senad-or Joaiquim ·Moreira, que esteve na reunião do 
Cattete, declarou que o Presidente da Repuiblica mostrou-se toler<tnte e de· 
sejoso de aicatar as opiniões dignas de aipreç.o . Logo, não se comipr.ehende a 
reforma, consoante a O.eclaraçã{; do Sr. J ·oa;quim Moreira. 

0 iSR· VICEINTE PIRAGIBE: - Fioi .S. Ex. quem, em sua mensagem, aventou 
a idéa da reforma. 

O SR. WENCESLAo ESCOBAR: - Mas, ·que succédeu? Foi ·apresentar-se um 
plano de reforma constitucional impregnado de todos os resentimentos con· 
centrados de sua natureza (apoiaà'os ·e não apoiados), de todo seu espirito 
reaciconari-o, como s i de futuro· o ambiente 1ern que os nossos crnmpatriota.'1 
teem de viver ~osse igual ru> · de hoje, cfe temerosas apprehensões, de odios, 
vinganças, prisões, o·ppressões, tyranias e conspirações. 

O Sio. HENRIQUE DonswoRTH: - E faz-se esta reforma, sob o estado de 
sitio, quando não se vóde discutir um só 31cto do Go;verno. 

o SR. ADOLPHO BERGA:Mr.,.r: - A'Poiado. 
tQ SR. WENc)ilBLAo EscoBAR: - •E é co·mo tie explica figurar nesse plal)O 

de reforma éonstitucional a limit:;i,ção da exte:nsão do habeas-c-orp1ts, uma; 
das mal-ores conquistas da liberdade ,que vimos gozando desde os tempii~ 

·da :Regencia. 
o •SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Vimos abusando . 
o SR. ADOLPHO BWRGAMINI: ·- Não apoiado. E' natural que um Depu· 

tado militar entenda assim, porque, em regra, a !farda está cóntra o direito. 
· O .SRi· .A'RMANDo BURLAMAQUI: ..... :: E io direito contra a farda, ou a favor, 

con1'-orme os interesses. vv.' EEx. quando querem fazer a critica do Exer-
cito e d a Marinha o· fazem de modo pouco cor.tez . 

.. o SR. A'DOLPHo BERGAJMINI: - Descortez foi V. Ex. quando quiz enxotar 
do Exercito e da Armada seus antigos com'Panheiros, como indignos-. · 

O SR. AR:MAJNDO BumÀMAQUI: · - V. Ex. · está provand'o dgno:rancia n~ 
assumpto, talvez por interesse político. 

o :SR. ÀDOLPHO BERGA'.M)NI: - Tanto é verdade, que V. ·Ex. teve de retl· 
rar o seu projecto logo ao primeiro embate cb·m a opinião publka:' .reve• 
lando-se assim, data v .enia, desconhecedor d·o assumpto, a despeito de ter 
seus punhos ornados com galões de official de Marinha. 

O SJl. WENCEsrlÃ.o EscoBAR: - Nem por outro mo'do se explica, Sr. Pre1• 

sidente, figurar nesse ante-projecto de r eforma constitucional restricçães M 
autonomias estaduaes., embora .disfai;çadas sob manhosa fôrma generiéa. 
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O SR. SIMÕES fFILHo: - Muito bem, apoiado. Neste p001to ··estou de pleno 
accôrdo com V. Ex. 

O SR. ADoLPHo BERGA:MtNI: - Nem podia deixar de estar. 
O .SR· HENRIQUEJ Donsw.ORTH: - J'á estão a;pparecendo mesmo divergen-

cias entre os membros da maJoria. 
· O .SR. '\VENOESLAo EscoBAR: - Nem se explica, Sr. Presidente, por outro 

modo a prohibição do Poder Judiciaria intervir nos actos dos Poderes Exe-
cutivo e Legislati'vo, durante o estado de sitio. 

E' a maior barbaridade· que co.nsta desse plano de reforma constitucio-
nal; o mais .monstruoso e audacioso surto do despotismo contra as liberdades 
publicas e em favor da oppressão e tyra.nnia. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - iMuito bem . 
O SR. Sl(MÕ!.Els FILHO - V . Ex., para ser justo, deve assignalar que na 

reforma pro.posta ha pontos que consultam os interesses nacionaes. 
O SR. "'r'ElNCESLÁ0 ESCOBAR: - Não se nega isso . .Si este dispositiv.o do 

ante-projecto· .co.nstitudona;J passar, fica o 'Poder Judiciaria inteiramente ami-
4uiilado, elle que vem a ser neste regimen a pedra angular do edi;ficio federal 
e que, no dizer do saudoso Campos .Salles~ -esse republicano 1emine·nte, é '-' 
unico poder que mais efficazmente garante a liberdade e a autonomia in-
dividual .. 

A acção do Poder Jufü.ciarfo, neste. regimen, não é sómente julgar secwn-
ã·umi legem, julgar tambem àe Zegis, isto é, da pr-0pria legalidade da lei 
(muito bem), é um cerceame.nto ás demasias, quer do poder que fa z a lei( 
quer do poder que ·a executa . · 

Si prussar esse monstruoso attentado ás [iberdades publicas dos ·cidadãos, 
o qual não consta de nenhuma constituição liberal de povos cultos ... 

o !SR. .HEJNRIQUE Dons.wORTH: Muitas até já supprdm1·ram o estado "dei 
sitio. 

O SR. WENCESiiÃo EscoBAR: - .. . si passar, voltaremoas a9s tempos do 
despotismo sem freios, porque se dirigir os destinos da Nação, um ctdallão 
da mentalidade do actual, poderá prender ení prisões destinadas a senten-
ciados, em cubiculos infectas, os .cidadãos que bem lhe a;prouver; poderlâ. 
mandar castigal-,os physicamente, tortural-os, po.J-os a p'ão / e agua, até ma-
tal-os, porque elles não terão para quem recorrer, para onde apeUar, visto. 
estar . aniquillado, morto o Poder J·udiciario . 

O SR. ADOLPHo BERGAMINI: - Affastam o cidadão do seu juizo natural. , 
E' o que elles ·querem, mas nãio conseguirão. 

o SR· WENOEJSLÁO EscoBAR: - Os proprios ·Deputados correrão o risco 
tambem de soffrer essa mesma sorte, desde que incorram no desagrado do 
supremo simhor, porque, pode-se, facilmente, forjar uma conspiração paraj 
prendei-os em flagrante e atirai-os ao fundo de uma prisão sem terem como 
fazer valer seus direitos. · 

O SR. LEoPoLDINo DEJ OLIV'El!RA: - Na reforma não na garantias para as 
immunidade's parlamentares. · 

O :SR. WENCESLAo EscoBAR: - Uma Camara como esta, quasi na sua tota-
lidade, incondi·Cional, onde se conta apenas uma meia duzia de Deputados 
contrariós ao Governo, desde que el!e, por odio ou espirita de~gança., 

) 
{ 

\ 
mande prender dous, tres· ou mais :i;>eputados .da opposição, não ser<á uma \ 
Camara nas condições desta que .fará valer suas immuntdades de\!es. 

O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - Neste ponto não ha inno·vação, porque 
dous Deputado:S já foram presos á noi.te, por ,praças de pret, ein uma dele-! 
gacia de policia, com applausos da Camara. \ 

O SR. ADDLPHo BERGAMí·Nr: - E o le<J;àer declarou que lâ. estiveram du- ·. 
rante dez horas para se ~purar a suspeita de flagrante .. 
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O SIR. WENCESLÃo . EscoBAR: - Pouco é o tempo que tenho de v.ida, por 
isso não verei mais, escrevam - se passar esta reforma constitucional, con-
servando esses pontos_ que acabo de i,ndicar, em futuro! não• muito remoto, 
si não fôr novamente reformada a Constituição por meios paicificos, fataJ. 
mente será uma semente de futura revoluçãó em ·t0do o paiz . 

Volto, Sr. Presidente, a,o thema do meu discurso, que foi propriamente 
a depressão do cambio. 

O SR. [MJANoEL [)UARTE: - V. Ex. atrucou apenas o fund.amento de duas 
ou tres emendas . 

O :SR. WENCEJSLAo ESCOBAR: - Ataquei as mais gra,ves, as que mais 
oct'·fende~ ais liberdades publicas. Não posso, em uma hora, debater 70 
emena.as. \ 

O SR· iMANOJDL DUARTE: - V. Ex . lamentava fosse votada a reforma 
constitucional com esses males que apresenta. Fez, entretanto, crittcà tão 
sómente a duas ou tres emendas. Tacitamente estJá de accôrdo com ·a re-
forma. · 

O SR. vVENCEl9LAo EscoBAR : - A conclusão é forçada. Não posso, em 
ra,pida analyse, ver até ·onde vão as consequenclas de todas as outras 
emendas. 

Referi-me ás que mais flagrantemente ferem as Uberdades. 
Voltando á materia propriamente do m~u discurso, e porque ainda con· 

t inue o estado de sitio permanente, na maior parte do paiz, sem n(J{)essi-
dade alguma, e de modo nefasto á economia naictonal, asphyxiande as ga· 
rantias co.nstitucio,naes, I11ós, da o·pp(osição , ·nos abalançamos a ap·resentar 
uma indicaç·ão, pedindo á Camara para intervir junto .aõ Chefe do l"oder 
Executivo, afim de que cumpra o dever oonstituciomal de vir dar contas 
ao Congresso das medidas decretadas no estado de sitio de modo que o Poder 
Legislativo possa approval-as ou não, suspendendo, mantendo ou prorogando 
essa medida de excepção. 

Estamos na imminencia do trabalho da reforma constitÚcional, d~vendo 
-haver, por isso, largueza em todo o scenario da Republica para se discutir 
com toda a amvlitude esse magno assumpto., q'Ue importa immediatamente 
com a vida organica nacional . ' 

' o SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Pergunto a V. Ex. : o Go·verno deve dar 
contas dos actos praticados no estado de s itio, ,estando este atnda ·vigente? 

O ;SR. ADOLPHO BIDRGAMINI: - A Constitu.ição diz: Logo que abra o Con· 
gresso. 
- 0 SR, ARMANDO BURLA:MAQUI: - 0 estado de sitio ainda está em vigor. 

O SIR- ADoLPHo BERCA'M1N1: - A Constituição não diz •que estando em 
vigor o sitio; diz : logo que abra o Conlgresso. Interpreta,Ho cessa,t in 'clari~ . 

O SR1c WENCESLAo ESCOBAR: - Diante· das considerações que aca.bo de 
adduz1tl.A'aço um appello a o C<mgresso do rpeu paiz, paro. que tenha bem em 
vista que nem todos aquelles que são atirados ás ailturas do poder, por acaso ou merecimento, são. illuminados por judicioso criterio, P.ara não abastardar 
a nqbreza de sua miss·ão. 

Sabemos qual a sorte que aguarda esta -ln-aicaçáo, mas ficamos bem com 
nossa conscienci-a, com a satisfação moral que go-samos de ter cumprido• 
nosso dever não só éom __ o palz, sinão tambem com nossos co'Ilstituintes, pro· 
vando, po·r -outro lado., que, apezar de termos as nossas mesas relativamente 
fartas, com o subsidio que nos .paga a Nação, não nos esquecemos de nossos 
oompatriotas mais torturados pelas difficulqades e pelas injustiças e tyran· 
nias das actuaes organizações socíaes . 

o ISFll· HENRIQUj;l DoDSWORTH: - No Districto Federal ha presos de ha 
quatro e cinco mezes, que nunca foram ouvidos e aos quaes ninguem, até 
hoje, explicou pqrque &oram detidos . 
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o SR. ADOLPHo BERGA;t1HNr:: - Ainda agiora, partiu um navio, levando 60-0 
presos para o extremo norte. 

O .SR. WIElNCESLAo EscoBAR: - Si morto o Poder JuÇ.ciarlo·, qual a sorte 
que aguardatá -0s detidos? Fatalmente serão flagellados, monerão a mingua, 
sem ter paro, quem appellar; sem terem esse p·oder protector, que, no dizer 
de Campos · .Salles, cuja memoria dev·ia respeit11r-se, é a pedra angular do 
edificio federal. 

E' o unico poder que .garante, esperança dos opprimidos nos dias tor-
mentosc;s em que periclita a liberdade. 

Presinto, Sr . Presidente, que brada l!la conscienda intima de todos os 
Srs. Deputados presentes· a necessidade immediata de acabarmos com este 
ambiente de miseria e vergol!lhas, que vem, ha dous annos e meio, affogando 
a alma brasileira, a;ccendendo em todos os espiriios, sobre os quaes mais 
directa ou indirectamente reflectem as dores desta situação de violencias e 
injustas compressões, o germen das revio.Jtas armadas, que só Deus sabe, si 
não transporão as fronteiras do quatriennio. 

O .SR. ;HENRIQUE DooswoRTH: ·_ Nem o· Ministro. da Guerra escapou da 
suspeição do Chefe de Poilcia. 

O S.a. WENCElS'LAo J!JsooBAR: - Basta de oppressãio; basta de tyr·annias, 
porque -si este desventurado estado de cousas ifôr projectado pe1o futuro em 
fóra, a orientação reaccionaria do Presidente da RepubUca, ou o Brasil aca-
bará submettido á mais humifhante docilidade servil, ou entãJo se nos abrir'á, 
francamente, o caminho do desmembramento da Federaçã-0. 

A indicação que submetto á Camara é esta: 
"Coniforme ·dispõem .as §§ 1.0 e 3.0 do art. 80 da Constituiç\ão 

Federa.!, incumbe ao Presidente da Republica relatar ao Congresso, 
logo que este se reuna, motiv-ando-as, as medidas de excepção toma-
das durante o estado de sitio• que tiver declarado. ' 

Como, até o presente, tenha guardado silencio a esse respeito. 
suggerimos ia, Camarà solicitar ao Chefe do Poder Executivo o cum~ 
'Primento dessa obrigaçifo oonstitudonal, afim de poder approval-e 
ou suspende:I-o, maximé, por se cogitar da revi·são da :Constituiçã9, 
assumpto que deve ter a ma.is livre e ampla discuss.ão em todo paiz. 
1- .Wences!eílo Escobar. - Baptista. LuzarcXo. ·- Pliínio Oasa.ào. ~· 
Leopoldina àe OUveira. - Aiio'lp,ho BergwmimÃ>. - Azevedo Liin®." 

Sr ." Presidente, em vista dessa dis·posição constltudo·nal, já o Chefe do 
Poder Executivo devia ha muito tempc, sem que fosse necessario um lem-
brete dos Deputados da · opposição, ter cumprido esse dever co·nstitúcional. 

S. Ex., entretanto, tem em tão pooco caso, desconsidera tanto, este orgão 
do Pod,er Publico, que não se trata de cump·rir essa obrigação, conforme os; 
termos da Constituição Federal. · 

E' contra isto, .s·r. Presidente, que me revolto, por ver a Gamara pacifica, 
doei!, diante a violação dessa preroga'f:iva,· cujo cum:primento ha muito J"iâ: 
devia ter exigido do Executivo. 

Não nego que este anti-projecto constitucional tenha alguma cousa de 
aproveitavel, mas ha rielle muita superfluidade, que nem objeeto . é de ma .. 
teria constitucional, como sue-cinta.mente mostrou desta tribuna o nosso 1n-
telligente e operoso collega, Sr. Adolp.ho Bergamini. 

O SR. PIRESIDENTE: - Advirto ao orador que está finda a hora do expe-
<liente. · 

O Sa. W'ElNCESLAo EscoBAR: -- Dou, póis, por concluidas minhas :r:ionde-
rações. (Mu4to bem; muito b'em) . 



- 4.38 .-

SESSÃO DE 7 DE J!ULHo 

O Sr. Flores da Cunha {para uma exp'lieação pes,soal) , (1n0v'ilnien,to ile 
attenção): - .Sr. P.residente, o dis<J,urno que vou proferir, eomo é facl1 de 
13uppor , exprime, de .r:ç..odo succinto e :sincero, o que eu, individuailínente, 
penso deste periodo excepcional da no:ssa vida politica. 

Não me .i'nspirei na frivola intenção de ·alcançar successo pess,JaJ para 
mim, nem O'bedeci a sug.gestõ.e.s d'e quem quer que fosse. 

Precisava fazer esita resalva para que :se não·. avoh:1mem cé'!'tas murmu· 
rações, '!Itle começaram já a correr, attrfüuindo outra s'.gnificaçã0 áJ minha 

'. attitude. de ·!ho;je. · . · 
Grato embora a tudo quanto de mim aichou de dizer o meu presado ami· 

go e V.aJente polemista Sr. Adoastr~ de Godoy,: na sUa brilh:mte e ~en:pre 
aci;rrrada chroniea d'O P<Uiz, é-me forçoso vh· declarar que não .,,me move o 
proposito de fazer o jogo do:s jornaes da opposição, com os quaes m;inea tive 
entendimento nem O menor pensi mento COIIlllllUm. 

Tenho para. mim, ·sr. Presidente, que os moyimento~ subv:ersivos da 
oirdem publica, que desde 1'922 irro•mperam 'em di1'ferentes p,o·nto.3 <10 feri'itorio 
nacio1nal, não encontram justificativa . que os ampare, nem em causa~ eco· 
nomlcas, nem em motivos de ordem .politi:ca . 
· A situação geral do .· paiz, sendo, como effectivameate o· e~·a., de calma 
benefi:ca., de traballho fecundo e de febril actividade productora, nad:i, !azia 
admitti:r que se ,a pudesse periturbar fosse sob o prete·xto que fosse . 

E' verdaide que v·ehemente disputa, no terreno- da competição dos pd,i·ti· 
dos suscitara uma tremenda campanha de mal'querenças e de odios. 

·A s urnas, porém, deviam, como- é do nosso e de . todo regimen ~epub' ! · 
cano. representa;tivo, decidir do pleito. Ellas o fizer&ni. Nada m&is restava 
do que. acatar -o .. resultado da elei_çiio e co·ncorrer patrioticamente paira que 
o novo :rÍl-a;ndatario assumisse e exercesse as funcções de sua alta inve~tiilura. 

No arduo desempenho· desse cargo o· Sr'. Pres.idente da RJepubli'ca oi· 
t rou, de ' inicio, nn ·pro,blema d~ saneam~m.to ·das finanças · nacionaes, a preo· 
cupação maxima da .gestão govoonamental . 

. Por outro- •lado., é, de to·cros, sab-ido ' o tenaz err..'];leh'ho · co:n:i que procurou 
e procura forçar o equiUbrio dos. riossos orçamento.s, prescrevendo á: adm'lnis· 
tração. rigoroso regfuiJ:en de economia e exa;cção no dispendio dos d)nh1liros 
do erario. . ' . 

Proseguia nesse ·teõr proficuo a · ·açgão administrativa ·do .Governo quando 
começaram a deflagrar os tenebrosos planos de rebellião, que, cuJmjnando 
com monstruoso attentado contra '8. Palflo, t a;nt.o e tanto ma;J oecasionaram ao 
resto do paiz. . 

Devo decl&rar que ·sinceramente, .não me foi pnssive!,' até e~te momento, 
descobrir as razõ·es em que se fundaram os promotores do infeÍiz e nefando 
movimento de '5 de Julho ·ao- a'I1no transacto. 

Que actos do .Sr. Presidente da Republica poderiam ter suscitaxJo o es· 
talido da rebefüião? 

Significou ella, . -acaso, a reacção ne·cessaria a um gesto tyranico d& bp· 
pressão . e de villipendio? e 

Gemi'a por desgraça, o povo .sob o peso· de tributo insupportavels? 
De que vexações . e atropellos disseram-no victima? 
São interro.gaqões que a rr.im me·smo me fiz no- · ex.ame dos funâamentos 

que :poderiam ter tido ·as autores do incriminado- Levante. ,O que;· desde logo, 
nelles se percebe é, a pa.r de completa ausencia de ideal, a nebrose doi 
instinctos sub.alternos . 
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Como, então, transfo•rmaram os so,rihos de regeneração na dura e feia 
realidade dos extermínios, do saque, da depredação e da vioienc'ia? 

As aspii;ações reformadoras que consta,, constitúiam o subs,tractum do 
programma da :Sedição, não re:velaram neillhuma ,necessidade impreterivel e 
latente da , vida riaio,nal que já não tivesse encontraqo é:co e apoio no seio do 
proprio Governo? · 

A sedição n ada mais fez do que retardar a rnaJi:;>;ação das reforma:s que 
já eram anceio nacional . 

, Não podendo invocar em favor de tão pessima causa ou o interes'se da 
transfoI"Jilação social, ou fortes razões, a um tem,po de natureza eco,no~rüca e 
historiCfl:, os rebe1des mal ])Uderaim, no afan va;ndalico de tudo arruinar e 
destruir, formular as contrafüções e incrnnsistencias do pensamento, revolucio-
nario. 

E é po.r isso que a rebernão quasi só é vista e conhecida pelos gra,ndes 
malefícios e damnos materiaes que causou. , 

Mas, Sr. Frestdente, por fortuna, a ressa,oa enla,meaàa passou e já hoje 
póde o Brasil, re tomar a directr!z que º' encaminhará para a sua immortal 
e gloriosa destinação. , 

Repremida por' ·toda part<i, ;:i. ma:s'horca estertora, confinada entre os 
invios sertões que 'ligam Matto Grosso a Goyàz. , 

Em ne;nhuma outra parte do sólo da patria se ,registran: perturbações 
e desordens. 

No Rio Grande do SuJ, terra de bençãos e de redempções, apaziguados os 
animos, se respira uma salutar atmosphera de tolerancia e de concordia. 

Em pleno vigor o estado de sHio para lá decretado, não ha um só cidadão 
detido com motivo na suspensão das garantias constitucionaes. Não se !l'e-
gistr-0u nenhuma vingança, não foi, até agnra, ninguem .Perneguido. 

E, cousa extraordinaria, até este instamte, não deu entrada e·m ' juizo, 
qualquer queixa ou denun,cia contra os que, naquelle Estado,, se insurgiram 
contra as •autoridades legalmente constituidais . 

E' que aquella gente !heroica entende qué, passada a refrega e o ent:re-
vi;ro, todos são alli i.rmãos e, por isso ,abatidas as armas, cor\fraterni·zam sin-
eeramente entre si, exti;nguindo _mutuos rancores, esquecendo e perdoando .. . 

:lll'o jugular a revolta se destacou, em relevo imarcessivel, a figura in-
trepida e vigorosa do Sr. Arthur B eTnardes. 

Viu-o nos dias terriveis e sombrios em que a sorte da Republiva estava 
na imminenda de periiclitar . EJmqua:nto outros encarayam com inquietação e 
flagrante pessimismo o desenlace provavel dos graves acontecin:entos, elle 
estava firme e COillfiante na segura victoria da lei. Não desfalleceu, nem se 
intimidou : ao contrario, aprestou-se com notavel serenidade e visão clara, 
para arrostar a anarchia e s,alvar o paiz de suas ga!'ras . 

Cumpriu, com destemor e intrepidez, , os deveres decorrentes da magna 
magistratura que 'qesempenha mostrando a exacta con:rprehensão do senso 
da _ autoridade. 

(Defendendo o seu Gnver,no, nos recontros formidaveis das coxillas es-
mi'\ral<linas de min1ha, nunca assás louvada terra natal, ,fiJ-o levado pela 
preferencia que sempre tive pela ordem e tam,be.m pelo descommna; amor . 
que vot-0 ' ao meu paiz. 

Em quanto o Sr. Arthur Bernardes prom-OV'er o bem publico e se ma,n-
tiver dentro da g,rande orbita de a.cção que l•he traça, o esitatu.to fundamental 
da Republica, com elle estarei em quaiquer emergencia, certo de contribuir 
para a co:nservação e a defesa das nosssas instituições. 

· Agora, porém, que vejo •. claramente vista, a vontade unanime e fürmal 
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reclamar tregua:s para a lucta fratricida, não posso, nem devo ficar inditfe-
rente e a lheio a essas nobres soHcitações . 

Não v·enho apresentar um projecto d€! lei mandando cobrir com o mamto 
da impunidade os rebe ldes que depuzeram as armas e se apresentarem, dentro 
de determinado prazo, ás autoridades. Desejo apenas suggerir a convenien· 
eia da· iniciativa .nesse sentido. 

'Entendo· que ªº' Gúverno, mais do que a ningue-m, s.e·ria summamente 
vantajoso integrar o ·paiz na normalidade. 

Dess'arte, poderia, ainda, o preclaro estadista que dirige os desti'll.os do 
Brasil, declarar, em paz e serenidade, os seus esforços na solução de outros 
grandes problemas n :acionaes de só attender áJs exigendas da segurançia 
pubUca. · 

Foi nessa intenção que me animei a fafa.r. 
Quero deixar aqu~ o n:eu a;ppeilo ao illustre Sr . Dr . Arthur Bernardes. 

Con:heço a sua dedicaç·ãio, ,serm limites, pe!os maiores inte resses de sua Pa-
tria, . como tambem se·i da profundidade de seus si.nceros sentimentos re-
ligiosos. ' 

Pois bem . Commungue S. Ex . com a consdencia nacion,al, ~uscu!te·a 

e verá que todos anceiam pela :wrmalização do pa iz, pela pacificação dos es· 
piritos, pelo restabe1eciJinento da concordia . Busque e beba S. Ex. ensina· 
mentos nas fontes ·inestancaveis c .. a fé catho;ica, que não professo, para; as· 
~umir a attitude condigna, que é licito esperar de sua magnanirr:idade. Di· 
Iate ainda mais, pelo •oo.ração, a grandeza de sua g1oria. 

Bem sabe S. Ex., e ~u não me éans!J.rei ~ de repetir, que no mundo não 
existe outra cousa sinão isto: amarem-se uns aos outros! . (Muito bém; muir 
to bem. Q O'I'aàor é viiv'amente cwrnprihnenWclo) . · 

SESSÃ,0 DE l& D'E JTUlLHO 

()' Sr. Adolpho '8ergamini {para 'wma explicação pessoal) : _:_ Orava ha 
pouco o nosso digno. co!Uega ,meu cómpa•nheiro de bancada e prezado 3J!lligo; 

·-Sr . A·ze.vedo Lirr:a, quando ·lhe dei um aparte, segu ido de outro do Sr . Leo· 
poldino de 0Iiveira, por provocaçãÓ do nosso en:.inente confra:de, Sr. Linâol-
Pho Pessõa. ' 

O. SR. LINDOLPHO PESSÕA : - Já sou provocador?! . . . (~vso) . 
O SR. ADoLPHo BElRGAMINI: - O Sr. -Leopoldino , de Olivei·ra, respondendo 

ao representante do ·povo paran\iense, concordou commigo em que seria pa· 
trio.Uco o gesto d.o Sr . A:rthur BernàTd·es, r-enunciando- ao . poder, ta] como 
fizera o Sr. Ma,rec·haJ Deodo·ro da Fonseca, para evitar a ef-fusão de sangue 
e a desmor<i:lização do paiz. , 

Estranhando-.se essà. opinião retorqui que era tambem a do Presidente 
do Estado de '.Miinas, o Sr. Me1Io Vianna. E aqui trago a prova. 

O SR. Az.EViEIDo .LrMA: - Veja V. Ex . como esses homens negam na 
praüca os .preceitos que reco·mmendam no verbo. 

O SR. ,ADOLPHO BIDRGAMINI : - Bastaria, Sr. Presidente, um cotejo entre 
a conducta do Presidente de Minas, as suas ·opiniões, as suas palavras, os 
seus discursos e a do Sr. Arthur \Bernar,des, para se ter a certeza de que 
ninguem mais ·do ·que o Pre.s.i'dente daiquell8 grande E s tado proil'%ga, con· 
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den:na e estigmaitiza a attitude do seu co·rreligionario. que se encontra na.-
curul presidencial . . 

E' de poucos diais, o offerecimento que o Góverno de Minas fez a um 
orgão da o-pposição - o Avante - e que tem vergastado o Presidente da Re-
publica com todo o desembaraço e toda a franqueza, · para que nas offioinas 
aa -folha official do Esiado fosse esse jornal composto e impresso, em virtude 
de accidente em suas machinas. 

O jornalista, que já foi victima das mal<laides do Sr . Arthur Bernardes e 
que eu defendi da tr~buna da Camara, o .Sr. A.madeu Teixeira de Siqueira . .. 

O SR. AzEVEJDo LIMA; - Preso em .Minas, PO•r motivo pol~tico, em Estado 
onde não hã via sitio. 

O SR. A!DoLPHo óHERGAMINI.: - . .. aoceitou o oil7fere.cin:e;nto. e da reparti-
ção officiaJ sahiu o jornal desse co!lega de imprensa, com absoluta liberdade 
de dizer do Presidente o que muito hem lhe approuvesse. 

O aparte do meu nohre eo!lega Sr. Azevedo Lima, sobre a prisão do 
Sr. Amadeu Teixeira d-e .Si1quei-ra, fa:z-me reco-mar um -episodio ... 

1 O SR. AzlllVEDO LIMA: - Ali'ás, não só com o Sr. Amadeu de Siqueira 
occorreu ess efaicto. Feram presos tambem o •Sr. iDjalma de Andrade e um 
sacerdote respeitavel, -que é . adversaria do Sr. Ar1Jhur Bernardes em Bello 
Horizonte. 

O SR. AoorlPHo BERGAMINI: - . . . episodio a que aHudi uma vez, e quero 
ce ~novo condemnar . 

Quando reclamei contra a prisão daquelle.s jornalistas e do Sr. Djalma de 
Andrade, o Zecader de então - por esssa époea não tinha stdo sorteado o novo 
learler - declarou que não era por motivo político que se encontravam presos· 
aquelles jornalis.ta. Redigi um requerimento de informações e o S·r. Mini'stro 
da Justiça - :ponhamos · os p~ngioa ;nos i i; -0 Sr. J-0ão Luiz AJves - diesres~ 

peitando a Camara, e deslustrando a pa:lvra do leader, declarou que a ;r>·risãoi 
do Sr. Djaln:a de Andrade , assim como a do .Sr: Amadeu Teixeira de Siqueira, 
decorria do estado de s-itio., ernbora em Minas não n.ouvesse suspensão- das 
garantias constitucio·naes. 

Annote V. Ex., .Sr . Presidente, coui que <lesembaraço com que sinced-
monia e -com que franqueza, se fa.lta á v(lrdàG.e, mente-se á face da. Nação-, 
em documento ofiicial , bastando o simples con.frointo entre a palavra du zeader 
e a palav~--a do Secretario da J .ustiça, par-a resaltar á -evidencia que -não se 
respeita em absoluto· nem só a liberdad·e i-ndividual, mas o pro·prio decoro de-
vido entre o Executi'vo e o P-od:er Legislati:vo·. Tr-iste testemunho dos mailes 
da época! . 

Continuando-, .S.r. PJ:e·siG.en-te, sobre o que · me :p-ro'.I)UZ demonstrar, offe-
reço á observação- dos que quizerem examinal-os, dous jornaes de Minas 
(mostra). 

Um delles, o Minas Geraes, de 31 de -Maio, traz a oollaboração do Sr. Fer-
nando de Mello Vianna editada com .sua · assig.natura em que, democrati-
camente, vem, como um morta] qual1quer, junto ao povo, discutir, com os seus 
concidadãos, os assumptos de interesse collectivo, de ordem eco·nomica, finan-
ceira ou jurídica ..• 

O SR. LEoP01'DINO DE OLIV!El!RA: - S. Ex. é um bom emprezario de fitas 
cinematographicas. 

O SR. ADoLPHo 'BERGAM·INI: - ... e que se dirige á população como· de 
igual para igual; e u:n:: outro O Corre~o ·aa Sema11ia, ve~ho orgão que ha do·z~ 
a.nnos cir.culia em iQueluz de :Mi nas, contém textualmente .o seguinte; em 
um atrigo illustrado com a photographia do Pr-esidente daquelfo E (:ltado, 
prenhe de e logios a elle teci-dÓs em torno d.e uni. discurso p-roferido das esca-
uas do Pala cio -da Li·berdade. 
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·Encontra-se, na .segunda co.Jumna, 1 • pagina, o seguinte trooho \lê): 
"íNão iha muito, Sr. Ex. disse, das escadas do Palacio da Liber· 

dade, em um discur.so memo·ravel, que d.eixaria o Governo ... " 
Peço a attenção do .Sr. Lindol.pho Pessôa es'Pecialme.nte para este tre· 

cho ... 
O .SR. iLINDOLPHo PEJgsôA: - Perfeitamente. Estou prestando toda: at· 

tenç{l.o. 
o SR. ADOLPHO BEJRGAMINI: - (•OOY/1,tiruuando a leitura): 

" .. ,,que dei<Caria o .governo no dta em que se incon:.patibfüzasse 
com o povo, a ponto de. não poder estar em intimo contacto com as 
massas". 

O SR. AzElVl!lDo LIMA: - Não é tndirecta ao Sr. Arthur Bernardes ... 
o .SR . .AiDoLPHO BERGAMINI : - Vé V. ·Ex., ·sr. Presidente, que, neste 

lance do discurs-o do Sr. Mello Vianna, existe uma a ljusão, tal;hada sob me· 
dida, para alguem que, po·sso asseve;rar a V. Ex., sob palavra de honrai, não é 
o humilde oraiq.or. 

O .SR . . LrNDorlPHo PEJssôA: - Mas poderá V. Ex. asseverar que é ·0 Sr. Ar· 
thur Ber:ÍJ.ardes? 

O .SR .. AzElVElDo LIMA: - Pelo menos está no caso. E' o unico c<hefe de 
Estado que não entra em contacto com o po.vo. Não e·xiste hoje o exemplo 
igual em tofü> o mundo. 

o SR. ADDLPHO BERGAMINI: - Não acredito, Sr. Presidente, que o no· 
bre collega, representamte dõ .povo pairanaense, seja capaz de asseverar que 
esse passo do &is·curso do -Sr. Mello ·vianna não traz unia allusão ·clara, pre· 
cisa, .exacta, ao pr-oc~der do P resi-dente da RepubU.ca, Sr. Arthur da Silva 
Bernardes, que tão divorciado está qa O'Pinião pubUca,- da po.pulação brasiieira, 
que os vultos mais representativos do mundo internacional, iWs t.ee.m ·vindo 
visitar, e nós passamos pela humilh·ação, .pela vergonha de escondermos o 
Presidente, co1nfessando que temios ;receio, que temos medo de 'fa.zel-o a'PpareGer 
no seio da sO'Ciedade brasileiTa ... 

O •SR. L[NlJOiLP'HO PEJssô'1!.: : ~ ' iNão sou interprete do pensamento do Sr. 
MJello Vianna; mas não acrec11to que 'S. , Ex. quizesSie fazer a;llusão ao ST .. Ar· 
thur Bernardes, com quem é soaidario . · 

O .SR. AnoLPHO '.BJERGAMINI: - ... oa rqU8!1 lhe appU.eou a pena ·do isola· 
mento .. , · · 

O SR. AzEJVEDo LrM,\: - A de ri:ão salhir do Palaic1o do ·cattete, s·enão cer· 
caido de 50 ·bayc:metais, p e lo menos. ' -

10 -.SR. AnoLPHO _BERGAMJNI: - ... baniu o Presidente da Rep'll!bltca, qu~ 

!Pelos :repetidos, 'réLterados e premedLtados wctos que pratica, se tornou incapaz 
de ·estar '.IllD convivio e no oontaicto de uma população qu_e, po;r uma fücÇão 
constitucion.al, .S. Ex. ainda . ~'fi.ri,ge, aJPenas .]egaJmen.te, mais ecrn · co1rutrairio ao 
concurso da Nação ·b;rasiLeira. 

•Esse Presidente foi banido da sociedaide, os :braisi.Jeiros •não o q1uerem em 
seu seio, e será, ~ ·O :futuro Íialrá ~usrüça - e:xoecrado 'POr todos ·aquelles, que 
s.er1.tem pulsar no pe&to um coração generoso comq é o dos nossos i=ãos, soli· 
darios na dôr e no soffr.imeruto por que passam a;quelles que teem a infelicl· 
dade de viver, neeta hora tristissimà, no torrão antes srugrado do nosso muito 
querido Br?-sril. (Muito ·bem; muito · bl9'm .. ) 

O Sr. Azevedo Lima ·(*) .(para uma exp.zicação pessoal): - .Sr". Presl· 
dente, o im,p:ressionante discu:t1so pronunciado na ul.tim:a. S'essão J;Jelo Sr. Jle· 
presflltant~ do Es1tado do Rio, digno D eputaid-o Sr. Fonseca Hermes, !'€Cor• 

(*) Não foi reviso· velo · ora&or. 
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dando acontecimentos i.mpo;rt.antes da Republica, que se desenrolaraim soib 0 
regi\mlen do Gov1e;r.no Provisorio,· SllLgigeriu-me a id'éa de r~Vücar ao colllheci-
men4o do paiz uma me:mo;r'aVl:ll 1C3Jrta, que. o aictual lP:residente da Re.publica, 
então alumno da ·5• série da Fadu'ldade de DireHo de '8. Paulo, resolveu escre-
VE1' e subscri:pmr, de parceria com v.arios de seus co:llegas de t urma e ende-
reçar, fina1rnente, ao . sau<loso brasiilei.ro, por sem duv]da <J< maior dos. patri:aios, 
o illus tre Senador Ruy IBaribosa \paira 1Congraitula.T-Bé· com S. Ex . .pelo geste 
de alita1neria e in<Tevendenci1a com que o eg;regio tribuno se collocava aio lado 
dos interesses popularés, 1oomo .p.alactino da lei e ·da Constituição, .na . d€d'esa 
das µrerogaüvâs que estavam seindo .saic'rif;i.cadas· pefo que suppunha então o 
Sr . .A,rthur Bel'.nardes s1ere:m i:mpeto.s de rebeldia e ino'bserva.ncia á lei. 

!Não sei, Sr. Presidente, si alinda ezj·ste nesta Camara 1q uern rec()ll'de dos 
epi.sod.ios d!e cairacte:r policial, que :ag.Jtaram a vida da Capital hrasileira nos / 
ultimos mezes d'w proflic'Ua e patrio.tLca aJdlministração do saudoS'o poJi.tico e es1

-

ta<liata paulista que foi o .Sr. Campos 1Sa,lles . 
.O.s 'estudantes da iEJscola Poly1technka, animados d e nobres sent1mento.s, 

se JJ.aviwm .cOinsagrado ·á defesa ·dos i·n telresses populares, que ;por e.nrt::ão se 
viam na imminenciia de serem saicrificad'os. ipelü.s interesses 1ncontessaveis d& 
certa E1IIJ1pa-eza de ·vehiculos, desta ICap~taJ . 

Naquelles pa-iscos tempos, Sr. Presidente, não só os moços dais escolas su-
periores, mas ainda! -os ma1is iprovectos vairões brasileiros, se levantava m em 
ímpetos de ['6bellião contra os .gover.nos ,que patrodna,vami os interesses m:aü 
ou mf>nos inconfes'savets <los ,.syndicaitos esitrangeiro:s. Por.que as Compa-
nhias ·de ·s. Ohristovão, V1lla Isabel, e .quiçã, outras de tramsportes, houves-
se .conseguicfo do lPoder Legislaitivo · local que foss·em aiggravad:o.s os pre:ço.~ 

das ·passagellls, e nessa época a rni!se que atormentava a povulação não havia 
ainda subido a tal ponto, que qualquer insillgni1'i.c!.ante accres'cimo· das despezas 
dos cidadãos se pude·sse trans.fol11IJ.a1r em move! de revoluçáo - sem embaJrgo 

· das .condições r8lativaJrnente face'is de vida, a imprensa, o pova em g.eral e, 
sobretudo, a moddalde bri.osa, manifestavam-se nas ruas, depredando o pa-
trJmonio da emp·reza V'Oil'a.z ·e 1:nvectivando, com vilitas m:ais ou menos justàs, 
os po!Hicos .que se :collooavam ao l.ado de coanpa:whias' rapaces e :;uçambarca-
doras . A juventude ilmpetuosa de 1900· não trepidou em Iançar mão dos m;eioa 
mi<is violen:to.s, par"a castigar o:s prooessos de poNitlca 1tumultuaria que hoje se 
constituirrum em instituição naic.Ional. ' 

Pois, .para rep1rimdr os enthusiaismos e os ardo.I"es de ·que se aiCh:avam afier-
voradas a 'popuiaçãO' e a m.oC'idad·e di9 IDi·stri'oto, o chef.e idie FloHcia do :Sr. Cam-
pos 1Salles entend·eu que lhe seria licito e talvez opportuno reprtmir, violelllita·· 
ment<J a agitação acaderrrüca, investindo pelo ·cestibulo da E 1sc0Ia PolyteClhnica 
detendo por varias horas algun1sr alumnos dessa escol·a. 

O mustre p·a;rlamentwr, a .g r.ande· gloria naciona l, que ·era R1,1y Ba rbosa, jà 
nesse tfimipo f.igura veneranda no scenario da ipo:litioa braisileira, tailento in-
confondivel e honra impnlluta, a;ssumiu a defesa da classe aàwdemica, re[Jire-
sentada naquelle punhado de estudantes e sua pa1'avra eloquente, unwgnifica_ 
sonora relboou na gt~ande .clidade industrial de :S. Paulo, a metropoie do· Es.ta-
do, de onde oo acad·em!cos da t radi.c.iona1 Escola de Direiito, ·Commungando nos 
mesmos sentimentos de revolta contra as violencias da. policia c.'Lrioca, dirigi-
ram.a S. Ex. uma carta que, sobrE:· ser um protesto contra os ·fü.slates poli-
qiaes, era ainda uan voto de elegante e pro.funda so.lidar'iedaJd·e oom a ipalavra 
do illustre brasdleiro . 

'Essa 1carta, Sr. Presidente, foi redLgiida e escrivta pelo proprio punho do 
fallecido Pl'e1sidente do <EstaJd.o •de Minas, o amigo tradicional do ·actual Pre.-
sidente da Reipublica, 1Sr . 'Raul iSoaTes, e, abaixo da assigna1tura ido mesirrro 
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extinoto esiadü~ta, figura a dia actual Chefe do Feder Executivo, sob cujo go-
verno se vão verificando os mais révolrt:antes aUenrt:ados contr.a as l!berdllll€e 
pU!blioas. 

Os tempos mudani. effectivamenie. 
O ·S'R. A.DoLPHO BJiJRGAMINI: ~ Involuiu o Sr. Arthur Bernaird'es', 
O SR. AZEVEDO LIMA : - Os temp;0s mudam, desgraçada.mente, de tal mqdo, 

que o Pr-0Siid€'.r)ite da [R,epublica esquece seu paSWldio de civismo, quando estu-
dante, ao pe:rlustrar os ban·cos de wma fruculdade de di·reito, e, 2~ airunos de· 
pois, qurundo a maituridiade da intelli,gencia; o sazonar da experiencia; o t:iro-
ciruo das cousas <publicrui, o habito do reS<peito aos oodigos lhe deviam acon· 
se1'l1:ar mais modleração, a.i·nda mai;s ven<eração á lettra e a o espirita da lei, ê 
que justamente repudia e renega seu paS!sado de esl:l!ldamte brioso; U<nJgido de 
civismo, pM'a ,diesmenti[" os lbTilhantes prec,edentes <l!e aicademi•Co na pedestre 
polirUcagem da nossa é.p·oca. 

O rSR . .ADoLPHO 'BERGAMINI: - IEl' que agora e!.le tem a vara '.na mão. 
O "SR. .AzENEDo LIMA: - iEsta «i.rta, a ,desrpeirt:o de sua extraordina.ria· iim· 

por.tancta, é de todo ponto desconrhecida da colleotividade .brasHei·ra, 
'Logrou, é verdrade, tn~erção :num ·r:peri·odico ,dia prnrprledade de UJlll dos 

no.sso·s .collegais, !r€/Preseintante ç.o E~o de .que V. ·Ex., Sr. Pl'eslderute, ê 
iii.gno mainda.tario, e Sr. Alfredo Ruy, ·de nan'JJe O Tempo, o ·qual, no numero 
de 1.5 d·e ja!Ileiro de 1924, <()()mmemoxou, com muita dignidade e Justiça, '!IUJ'.lla 
especie de él)olyanthiéa inte!'essante, os feirtos mais aissignaàave-is dai vida do 
gr.ainde :brasilei.ro, .que f ·Ori Ruy i8a.r1basa. 

Como, .porém, a ·tli'I'«ilulação dess·e orgão ê de ta1l ord>e!Ill limitada e o rpreÇ'l 
de seu exemp·Iar <0h.ego.u: a ser rtã;o. caro, que .o rtor,na i!n:aiGcEl\Ssi:veI aio vu1gar doo 
br.asi!eixos, vou ].e.r a carta él)aroa .que pasise, >d'alqui por de•ainte, a firgurrar noo 
·.!l.nniaes da Caim.ara dos Depurtado:S, afim de mosltra~ · como os sentimentos po-
liticos do •Sr. Arthur Bernardes, d9 armo de U.9'25, dep!.oravelmente distam dos 
do academico do aruno da graça de 19000 . · · 

Peço á Camaira :que ouça com :atternçãie a leitura dessa eplstola. 
Teria ena: Jmje milito mairs oppotrtunidaide do que ha 25 annos, jll!Btiificar-

se~hia .hoije •coali mui;to )miais [)['OCed't!Iloia, d~a,nte dos attentados imnom!na,.eis 
que se vãio roonsummando á sombra .dJo sitio mal:dirto, do que a pôs as peqúena.i 
aorrerias, poilfoiaes a;trWV'é.s da 1ru.a do OU!Viuor, onde coistuma;va explodir o en-
thusi<asmo exaltaidos de anitanho. 

a:>iz\am os signa-tarios da •carta: 
"Exmo. ISr. ConseJheiTo 'Tu. ;Ruy Barbosa. 
;Hoje, dia d:a abe11tult"a dá;s auil:as da 'Faculdade, fomo·s ao Telegra· 

yho NaJCionaI, passar-vos .o seguinrt:e rtelegr.amma: 
"Ruy Bal'bosa - Imprens•a". 
Bacharelaindos Direito dimpTimentam.os emi,nente m€1Stre, mode· 

lo nossa classe, 'attitude ais'sum.ida dearute desmandos Governo e au· 
ores sões l.~berdade e düreito individual.» 

A .re.Spo•sta que nos {jieiraan é um signaz ê!Jos- tempos: não era pos· 
",si·vel traz.J.sm<iittir o rtelegramma, <porque as palavra.s "desmandos e ag· 
,gressões á liberdade" lhe davam um caracter sedi·ci.0>$0, oomo si !lláo 
fo:ssem de:imandos e aggressões á liberdade as ultmuas violencias, pra-
t i<P,aàas pelos gaJlfa;rros po.Z~ciaes e sa?vocionadas pelo Governo, ·aB ~n· 
vasões arbitrarias e ;i.!legaes ao domàrcilio, as vfo!ações flagrantes ao 
direi.to e á lei, que :rrestes ultimas ddas têm ei;nocionaida e indignado 
a alma nacional. 

T.rarnsímirt:ti<ndo-<v;os, rpor meio desta, já que :nos nãio · permittero 
outro meio, os norssos pD01testos de solidariedade, PEila vossa •posição na 
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rtemerosa cri.se politica e moral que atr'aves:saimo,s; temos a hollira oo 
1nos sulbscreve·r: . 

Viossos adm:iTadJOres. - Raul Soares. - João Vwigal. - .Arthu'I' 
·Barbosa. - Eduardo Cruz. - J. ·Hvwolito d0;s Mercês. Severiano 
de Figueiredo, - ARTHUR BiilRNARDES. - Arthur Lru1ver. - Edmi.undo 
Queiroz. - Almeida Prado Junior. 

~s. iPaulo, '1'5 de mar\;lo de 1900." 
Sr. Presidente, a:titente V . Ex. <bem nestas €J)qlressões: .,.- A!, wolaçÕOO 

flagrantes a,o direi<tÓ e á. lei, q·ue :nestes ultimas dias teem emocionadG e indi· 
gnado a aJma nacional". 

Como esbocei suml!llariamente, os inoidentes de oaracter poHcial, que oo 
deseilll'<Jlaram em 190(), são •brinquedo,s de cTeamça, :ftl1guedos in'fawtis, co:rna;>a-
rados com os crimes inne:n.arraveis qiue se V•eetn consummando desde 5 de 
·julho do arnno iproximo passado com a 1cumpliQidade e Índifforença da Calmara 
dos Deputados ... 

O SR. AllOL<PHO 'B:ElRGAMINr: - V. Ex. esrtá em eiquivoco : COl!I1 a co-autoI>ia, · 
que ·é o arnxilio necessario." 

O SR. AzElViEIDO ·LiLMA: - ••• 1110 meio do panfoo d.a ;população aturdida que 
não sabe se deva explicar semelh:an.ites actos de deg·e·neração poHtica por uma 
involução do Presidente, Si p1o•r 1Uma Taáadia de loucura p·olitica qu.e percorre 
nosso generoso ter.ritorio. 

Não obstante, ahi es1tão os termos do ·violeintis!l'iffii(} u:>r.oitesto subsmipto na 
carta dos isrs .. RauJ Soares e Ar.thur Bernardes e 1que awarece p.hotog·raphada 
nesta p!.!Jgina m.emoravel do O Tempo, peiri!odi,oo que pertence, como diz seu 
frcm1espicio ao nosso presado -ooJlega ,sr. Al!fredo R.uy. 

Nã<J se podeirá aicoimal-a de taJ.sa, !()Ollnlo aqu.ella .outra ein que se diz que 
S. ·~. en.t(ovalhou os brios do .Exercito. . 

Tem por si o tesitemunho insop·hismavel do :Sr. Alfredo Ruy e está aqui 
.p•hultJo1graJphada neste .a:ocum~nto. imi!}e.irooedouro que ·ha <le p.ais.sa1r á. historia 
como a mais express·iva symt]Jitomato!.o.gia ida deso~a:nização espiritual do Pre-
sidente da :RepubJ.i.ca . 

O,s attentados de fado verifi.cado.s s ob a gestão do •Sr. Ar.thur Bernrurdes 
excusado é que os remem.ore., :pois q·ue , no anno pa;ssado e .rjá neste, copiosas 
vezes·· tive o ensejo de a elles· m,e ;reiferir, >Sem que os a:pologistas do chefe ao 
IPoder Executivo viessem forneoor o desmentido categorioco ás forrnida,veis ac· 
cu.saçõ·es .que contra o ·chefe do Estado 'formule~. 

·Cffi"to, Sr. Pre,sicfonte, esses a!tttentados são muito mais relevantes' e imais 
graves do que_ aiquell€!S a que vagamente alludiu o Sr . .A.rthur Bernardes, em 
referer.cia ao governo do :Sr. Cailnp'os SaJ.les. · 

O -SR . .A,DOLPHo BERG.AMINr: - Não termo de co·mp'aração. .Então, era ULma 
grév.e cJrcumscripta ao iDistriclf:o Federal. Hoje, é uma revolução no [paiz 
inteirn. 

O SR. AzEVEno LIMA: - Os gaJrfarros' 'P·OHciaes de ho.je - como acontecia 
naq'U€.111e i:e.mpo, em que iniciavamos os primeiros passos na vida republicana 
e no regimen democratico e, ·portanto, mais ou m·enos se desculpavam os 
exaggeros admini•strativos --' reali:wu:n tambem ' "invasões ar.bltrar·i.as e iHe-
gaes aos domJcilios", "vi.olações flagrantes ao dlreitd e á lei"; atwntados 
mais graves ainda leva,m à -effeito, nestes dias <ialamitoso,s do reina-do de Sua 
iMagestade Ai;thur Bernardes, em rnais larga .escala, re.ves tidos de :aggrava,ntes· 
impeirdoaveis, conSP"Urcanào o direito eons.UtucionaJ, a s p raxes de Hbe·ra,J..ismo 
da nossa Republica, e -ahegamdo atié, Sr. Pr~side.nte, á. preparação. do Jrul!is 
hediondo de todos os crimes, q~e >é Ó q)Ue se está verifi'camdo e já se- verificou 



llo ilo11g111.quo terr1todo da .Clevelandiai, coiiltl'a a vida, a saude, o socego de 
brasileiros ·inermes. 

O SR. AooLPHO Bl!lRCV~MINI : ~ O Si·. Af'thur Bienw.rd•eii irrito·u.-se, porque 
o 'I'eleg-i-a pJ.10 l'ejeitou um despacho; no .emt:anito, no· Gorvcerno à.€1 S. !El:i.:., a oor-
r€\s'J)onde:ncia dios :Deputados - posso ~segu.rar a V . E x . --. é retida ~o g&-

bÍ'll·ete do dirootor dos C oneJos. 
O SR. AzmvEDo 'LIMA: - Não quero recwplitulrur al,nda que \'per Slumma ~ 

pi1ta,; ,, todos os •1Jheimas •qu€1 .Serviraim aoS1. meus diiscur$()s do a;nno ipassarlo 
e ás minha& p.rii;neir.as orações. do co~·rente annó. !Seria lfo,rçar ai Camara a uma 
a;i:tenção des11ecessarta, tanto ma.is •quanto já '°aloÜ !fundo lll'a consciep.ll'ia mucio· 
u a l que nenhuma veridaide é mais wbsoluta e integral do qJUe esrta : de •Q:Ue, nos 
tempos .que oorrem, o Sr. Art.hu.r Berniardes se pôde vang1ol!"iar de haver con-
q ui!statj.o as lampas dio· mai!S atrabiliario dos dlc~tadoTes . 

Mas não posso, a:ntes de conc.luir, dEAÀ'RT de reporta:r-m•e aio disicu rso ante-
honítem nesta Casa pirofo rido pelo illustre a·epa·esewt:amte do Estaào do Rio de 
J wneiro, Sr. ·Fons,eca Hermes, discu rso qu e, rupezar d·e estair cor.rectamoote 
elabol'ado e elegantemente :traçado, consU.tue, em si lll1€Smo, a mais. i11coll!fu11-
füv·el acdusação. á .élictadura. .. . a· -0ondemnação fürma·l das viol€-ncia:s desse 
Presidente - como direi? . imprudente e infeliz, que n ã;o >tem. a cla-reZa de espi-
rlto, a llargu.eza de coraçã;o, a ani:llplitude de alma capaz 'de :p:rati<~ar um acto 
de abdicação · co-m q u-0 'se recom.n1ende ao apreço e á con.sideril,ção dos braai.-
1-eiros, a ex·em.plo dJO .g~·ande mareclhal que iniciou 'º iJ3.rasil ITTa ~p·ratica df> pagi-
men r epuiblicano . · 

V. Ex ., Sr. Pl·esidente, verá- se, no dis~u1iso do hoje co.rreligionario do 
Sr. Arthur Bernairdes, 'está iou não iiµplicita a ceilSIUra ao· actJual Praildente 
da 'Republica, cU!.io ornmipOQ"itarneinto, posto em parail.Jelo com o do saudoso ma.-
re<:JJ.al •Deodoro da Fonseca., deixa a perder de vista a figura {lo aictuaJ. Pre.si· 
deute da Repu~lca, . 

O SR. ADoLPHO BElRGAMINI: --;-o O Sr. Fonseca He·rlrnEJs tirou o ci)_apelão ar· 
ma.do do m.areohal ·Deo·doro . e. collocou na caibeça do Sr. Arthu.r Bernru·des ... 
Coube-:he como uma luva; parecia feito de e'D!commenda . .. 
, Explico : o Sr. Fonseca H01·mes sustentou, e com razião·, que só o EJSPirito 
-O.e humanidade de Deodoiro, que não quiz corresse o sangue dos bl;"asileiroo, l'ez 
que a q uelle g.rande mn.reclhal r.en uncias1se a o poder. 

Por.tanto, o Sr. Arthur Bernardes, qu e assim · nã-0 .se cond!uz, não tem o 
m esano patriot ismo, não tem o m esmo espirito de humanidade . 

O >SR. Azm'EDO iLIMA: -- E ssa ca ra.puça, a que V. >Ex . dá o no.me de "clJa. 
pe)ão d e mar€ch:al" .. . 

·o SR. ADOLPHO BERGAJIUNI : - P elo t<unanho. 
O >SR. AZEVElllO L IMA: - ... vá a o S r. A.rthur iBerna.Td·es, que a enfie e 

agradeç:a ao seu co.rr·eligionario do ·Estado do Rio a inco'lli.Veni·enci.a e a inop-
portunidade dos ter=os com q u e se referiu ao S€'U a nce!sitra.l, sem deixar de 
fazer aJiusão ao a.ctual Chefe do E xecut.iv o. 

O ·SR .. ADOLPHO •BERGAMINI : - D -Sr. 'Fonseca HernJ.es fallou. com a ah.na: 
a oonsciencia de ·S . Ex . trathiu qualquer formaJi,s,tica. Mas• o .que é curioso ê 
que consultou taanbem a ·corusciencia da maioria, visto. que toda ella o lo! 
ewnp r imenta.r, após o d iscurso, o Presidente da Gamara ind'tlisive. 

O SJR. LINDOLtPHo PESsõA: - Eu nã.o ·estava presente. 'Si estivesse, cum-
primentaria S. Ex., pela· fõrma; pelo fundo, nã,o, mesmo ·por out.ros motivos. 

O .Sa. AZEVEIDo LIMA: - R eleive-me V. Ex., Sr. Pres.Wen.te, que reprodtwl 
os t ermos textu aes de c erto passo do füscu<'so do Sr. ,Fonmic.a H erttnes . E' 
aquelle em q ue se r efere á possibilifüvi'Le, >melhor ainda, :á certéza d~ uma re-
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acçao viotorio.sa por ipa rte do G oveamo do m:arechal Deod oro da iFons-eca, .se 
dÍl!iberasse combaiter a opposjção violenta qiue a Camara . .. 

O SR . .AooLPHO iB1DRGAM1N1: - O ·'tem:po'l'a!... · 
O SR. AZElVlilDO LIMA: - ... i.ndependerute e galharda - jâ começava a es .. 

lloçar contra rS. 1Ex. 
0 SR. :MANOlllL 'FULGElNCl'O: - A rCàJmara s ubserviente de 1hoje que agradeça 

av . Ex. es~e j1üw. · 
o ·SR . .A,DoLPHO BIDHOAMIN'I: - A ver-Oade não se agradece . 
O SR. AzEvwoo LIMA: - A Ca.mara de hode é que não agr adecerá ao rio!br1t 

collega por Minas 1êJ.éraies a moonveniencra de seu rupairrt:e . (Lê): 
"lElm vão, 1Sr. Presidente, ermbalde, os tres coro.neis a que me 

.referi no c omeço de minha oraçãio, quasi lacrimedante•s, solicitaram do 
cmaredh<.ol Deo.doro a rpe.ranissã-0 i)ara a :resisrt:en cia! E .m vão, Sr. Pl'e-
sidente, po.Jiticos e mão •politicos que o .cercavam procuravaim .i!Ilcitar -
lhe a brarvura de owtr'ora. Em v ã o se Ihe .recordava a fig<ura imrpo-
nente, ;pelos set~s traço.s llllillinosos, de va lentia. O mirure.chal Doodoro 
respandia: 

"Não; por amor ao ,Poder ·eu nã9 .quero a ef.fusão dó sangue do~ 
meus càm:patriortas. '" 

O SR. WiENCElSLAo E ·ScOBAR: - B"ella lição! .. . 
o !SR. FONSECA HERMES: - IOhega ªº palacio o Marecha i FloriiaJIÍ.o 

Peixoto, S . ·Ex., o rsr . ma rechal :Deodoro, se lhe dirige e, ,perdoe-me 
a ca:mai~a - vou rei):roduzir te~tua,bnente· as :IJ>alav.r a1}, quaes; fo,ram 
proferidas n a inrtimidà.de dos dous va lentes cabos de .guerra, 'elevados,' 
pela mufll.ção do regimen, á al<ta c,ulminancia do poder ci:v11 do meu 
paiz. Aibeiraido o Marechii,1 Floriano p ,ei,xorto de :Deqdoro, ~,13,te lhe 
disse : 

"Flor.iano, mandei-te· chamar para ent:regair-te o poder. Praza; aos 
cêos sejas m:ais .feliz do· 1que .eu." 

'Floriano Peixote 'bate-Ilhe acàmaracfumen.te no h<>mb110 e, enio-
-cionado, lhe responde: 

";Manoel, sempre ·patriota!" 
Eis a razifo, ,sr. Presiderute, :pela q ual me p-ermLtti a lil~rfurde 

de interromper o djscurso do !IlrObre D~utado. 
Quem de · taes feitos foi capaz, quem de tal herois·mo e bravura 

quando, no meio da lfullnarada· da metralha, da voz dos canhões e no 
fuzilar da in1'aintaria, :vind-0--Lhe a morte em busca, nãi<J estre:me<lia 
n em desencorajava seus oommandados; quem na ,sua vida ci'Vil, no 
mais a lto posto, que elle sÓube sempre di.gnifimr e nonrar (mwiito 
bem), mostrou a grande 'bravura, a. grande valentia, a gra.nde. co·ra-
gean, de; podend,o resistir não resistir, :porqué uma pagizfa da hiS!toria 
da sua vida civil s e não m~ula_sse enrurbecida. do Sa.nguê; generoso de 
seus patri·cios, quem assim agia, q;uem assim p'l'.'ocedia, não pudera, 
.Sr . Presidente, ser tido por entibiado. . 

•Entibiado .foi, sim, deant~ da posfillbilidade de uma hecatombe. 
se>bre a qua l tripudiasse, .;,ericedora ainda mesmo, 'a causa que elle ae-
fendia e encarnava . Entibiado, sim, 'Sr. · Presidente, deante da possibi-
lidade de ver derrocado 'pela base o monument,0 qÚe .com taruta gloria 
elle levara annos 'de saorifiaios a construir e no pinaculo do qual, col-
locava, intangível, sua hon.ra pessoal, o seu amor á P aitria e às lnati. 
tuições." 

Eis ahi está, Sr. Presideinte, 0 t esterr1111nrho inequívoco e eloquente do se-
trf,t ario e par.ente muito p roximo do marechal Deodoro da '~onseca, cottfh'ma-
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··tiva da asserção dó •b!ril·hante manife&tô do Sr. Assis Brasil, onde se declara 
que os grandes estadistas mais s ei reoommendam lá: posteridade pelos actos ae 
abnegaçã.o e renuncia, do q .ue ipelos de obstinação e resiistencia. 

O mareohal Deodoro da iFo.nseoa não esit:avi ·compenetrado do fanatismo 
de que era um redem,ptor, um Messias destinado 'á salvação da Pati'1a, com~ 

, o :Sr. Atthur Bernardes. iHomem-·lurci.do, o proclamadOT da Republica ·herõe 
de varias guerras, ;militar â \P·rova de fogo, patriota rubinegado ao serviço d~ 
Nação, estava convencido de que tocla.s as SJUas credenciaes, de que o seu me. 
rito, o seu valor, a sua energia, '.P·QdE:riam e sbarr.ar diante da vonkde nacicmal, 
apesar do apoio expresso, e tarnta s vezes re/Jeitado, de tTes corone!s de guar. 
nição desta· cidade, para q-ue s .e lhes permittiss·e reag-ir. Com o Taro deapren. 
dimento de pa.trioia, ·d~poz nas. mãos de s eu substituto legal o governo \}o' palf, 
vara não ensa1I1igtientar a Nação. · 

o SR. AOOLPHO BElRGAMINI : -,,. Não -quiz que, sob o prete:xito da defesa do 
.pc~er, •corresse o sangue de seu.s irmãos. • 

O SR. AzEVEDO LIMA: - Assim, ;Sr. Presidente, quando a grande parte da 
:Marinha não prestava sua solidariedade ao rp,res tiglio.so aJmirante Clllstofüo de 
Mello e quando a unanimidade do Exer cdrto bràs:ileiro, pelo meno'>' à to.talidade 
da guamiçã9 carioca, lhe offe recia, por seus commandantes, apoio e au:xillo 
incondicionaes, o - marechal Deo:doro, para evitar 'll!ma luta ·cTUenta, que iria , 
empapar em sangue, logo ao !Il.ascedouro, a ine~eriente R,ep.ublica, - abnega. 
do, e ·stoico, patl.'iorticamente ___, supPortou ltodas ·as viltas e as·sa.cadi!has do 
Congresso Naaion-al, todos ºª' improperios da imp,rensa irritad-is<sii;na., -todas ai 
Qalumnias dos que pas:savam a cognominai-o de co<v0arde, p,ara. que não ' se 
marçassem os primeiros dias do no·vo reglmen com o sangue generoso de seu2 
patricios. 

O SR. LEJoPOLDINo Dl!l OLivEIRA: - E iSso não impediu quei· a .Historia .f!zease 
j-usti~a ao marechal íDeodotr0, ·icomo fará. ao Sr. A~Ímr Be11na.rdes. 

o Ba LINOOLPHO ' Pl!lSSÔA . - · V. Ex. ê de opinião .que o Dr. Arthur' Ber-
nardes deve abandonar o . governo? 

O -SÍ!. Ll!l9!PoWI-No DE OLIVEI!.RA: - '.Perfeita.mente. 
O ·1SR. AnpÚ>Ho BERGAMI-NI: --< Aliás é es,sa. a opinião do Sr. , .Mello Y.ianm1. 
O SR. LrNDOLPHo PEl~sôA: - .Pa.ra mim, é 'novidade. 
O SR. ADoLPHo !BElRGAMINI: _.. Vou provar que o -Sr. Me1lo Vian-na .pen~g 

assim. Peço a palavra! . 
O SR. AzEVEJDO LIMA: - As palawas do :Sr. ·•Fons:eca Herm.és s6 seiiviratn, 

afinal, para. d:i)minuir, em confronto c0m a do mairechaJ !Deodoro, a ,pessoa po. 
litica do Sr. ·Arthur Bernardes. '· 

.Ha ainda no discurso do IDepu~o flumLnense, que .. não <tive a 'rortuna dt 
ouyir, certa alÍusã:à ique. deive .doer tundo na oonscàencia do Sir. Arthur Be;• 
nardes: é a ent que, a.o a;b,rir o seu ÇJ,iscurso, lo·~ oriferece um demn.ent!tlo M 
al!egações- do Sr. Epitaicio Pe~.sõa, com relação â revoJta de 1:922, segundo 
o exacto com-ceito do D epu,ti;tdo flu,nlneinfl'e, não susci•tada pela ind·isejpHna da 
Exerctito, ma.S pela prtsã o Intempestiva e illegaJ do maroohal Hem1es, ainda 
que por algumas horas, no quartel >d.e ·urna unidade do E ·xe rcito, commandada 
por off icial ·de p a tente inferior .' 

No entender de ;S. Ex., só essa circumstancia equivaleria a um villi'pen· 
dio ao saudoso rnare.chal, ex-Presidente d a B:~Pi.$blica, e -seria sufficiente para 
promover a rebellião mfütar, em q-esa ggravo a;os attentados praltl'cados c001tra 
a persona lidade mustre d_o ex-\Ohefei de Estado e :marechal reformado dD 
Exercito. ,· 

_P ·engunoo, agora, a V. Ex., Sr. P.resldente: .poderá de ora avante •'o SI\ 
Fonseoa Hermes, que tão a çendradamente <!·~f€iil.deu a memoria de- seu irmão, 

/ 
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pactuar com as áotos d9 Sr. LArthur B&IIDairdes, que prendeu, não por horas, 
maa mantém presos, .iha quasi um anno, representantes das mais elevadas pa-
tent€s do Exercito e da - Armada, eip Jogares destinados a .sent€11lciados por 
crimes communs·? 

o SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - Muirto 'bem. E ·procuraiildo humilJ:!al-os PO.Z' 
todos os modo.s. 

O SR. AzEVlilDo Li.Mll.: - P<>d.erá o :Sr. Fonseca Hermes, que veio defender 
a memoria do marechal seu irmão, impregnado de sentimentos de amor â 
familia e de respeito á.s tradições repub!içanàs; poderá S. ·Ex. maincommunai·-
se com a poliUc;a do actµ<tJ Governo, que conserva ·presos, errt presidios mili-
tares, -06 dous mais expressivos e 'bril·hantei;; a lmirantes- da nossa. Armada, 
officiaes da activa, vultos da melhor e mais s.ignificaitlva intellectuaJidado 
naval (muito bem),, os- S.rs. almirantes ,Silvado e IMascarenhas, coIJJtra oa 
quaes nem stquer se pôde argui.r Jlaverem pu,blicado uma carta como a do 
Sr. marechal Hel"'J11es da &onseca, q·ue, .qi não era sediciosa, ·era, ao meno~, 
altiva até o atrevim€11l:to? 

Não se poderâ a.rHciular contra ~s-ses· do·u,9 almirantes, ;figurais a quem a 
Patria muito deve querer, a mais temi.e. copart1c1pação ou cumplicidade com 
os Ij!OVimentos militaires., 01.1, sâiquer, a :redac.ção de 1qualquer docJimento que 
compromettesse os .fóros dJO Govexno. 1Serrn ernibargo, lâ estão as senhores al-
mirantes Silvano ·e <·'.Mascarenhas. . . . 

O í;lR. Anoy>Ho LBEl!lGAMINI: ~ E outros offi.ciaes superiores, conduzidos atê 
por sargentos. 

O .SR. AzEVEDO LIMA: - ... sem interrog,atorio, sem denuncia, sem culpa 
fOO'Inada, relegados á inaom:rnunkabilidade mais severa, apairtados de suas 
familias, purgando nas prisões militares, que lhes destinou o Sr. Artliur Ber~
nMdes, o pecca:do de se não .terem ap·arceirado com es'sa polltica de rancores, 
vinganças, e .de persegulç.õ·es, que vae ·ea·racterizando o Go·v-ern-0 actual. 

O SR. A:DoLPHO BEiiGáMINI: - Para hu'IIlilhar o general Villeroy, cello-
caram-no no ,mesmo x·adre,z que o Sr. Orn'emar Lacerda, na Caisa de Detenção. 

O SR. AZEVEDO LIMA: ~ Será. posslvel que o Sr. Fonseca ~ermes, aujos 
sentimentos de -rebeldia ã poJi.tica uJ.tJra-di.sciplinada, que c hefia 0 Sr. Arthur 
Bernardes, começaram ha pouco a se esboçar, permaneça impassível e neutrii.l 
~ cuanp!ice, compromettido -com e~sa po!itica do Sr. Arthur Bern'ardes, apó-s 
~aber que o energico e intelligente general qúe é o 1Sr. Xirneno Villerdy foi 
mandado, para opprobio de seu nome e escarne.o de suq, alta dign!dade ... 

O SR. A.ooLPHO rBEJP.OAMINI: - De seUs bordados. 
O SR. AZEVEDO LiMA: - .. , a um eubi.cµlo da Cais-a de Detenção; a'fim ~ 

viver vida .commum com o Cll"iminoso vulg=· e rélles; :condemnado pelos tribu· 
naes, sem ,que esBe triste- epis.odio da nossa existen'Cia republicana faça que SE> 
J.he commova o coração e que se agite em ímpeto de revolta cor.tra o tjhefe 
que o despachou '.Depurtado pelo Estado do Rio?! · 

ISerâ pos,sivel, Sr. Presidente, agora, que .o illustre .µare:nte do ,si:-. Ma-
rechal Hermes da .Fonseca., vi-cltima da 1S11' . ' 'Epitacio PEssõa e cujos descen-
d~ntes passaram a ser victim:as do ·Sr. Arthur Bernardes, ao -passo· que S. Ex. 
foi premlaido com uma cathedra dê· representante do Estado do !Rio; será pos-
sível, ·quando as vi.ngança,s do Sr. .Epitac.io iPes,Bôa il'-Oram transmittidas, no 
e-5]lolio do governo, ao Sr. Ar:thur Bernaraes, que continua a exercei-as sobrE> 
todos OS filhO:S do saudoso mar~CJhaJ ;·. será, pOSSiVéJ ,('J:Ue e]]e não sinta 1no !fun-
clo de sua conscienc!a, a borbulhar, o impeto ·de di.§solver os ·ultimos 1·àços do 
equ!V'Oca .solidariedade oopi esse gov~rno? ' -

A Nação es11~ra, nós·· os· .d;:t minoria: ·parlamentar esperamos ta.n1!hem, q:ue, 
, apôS' O d/SCUrSO -0.e aoté-hontem, venha formar ai; ITTO~SO lado, na .defesa ' da 
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" lei, jla Co1nstituição, .ªº direito oonc.ulcados pelo Sr. Arthur Bernardes, :um do3 
,graduados membros da :fa;J;Ililia do Sr. Marechal Deodoro, o eminente JDepu· 
ta'do pelo :Estado do '.RJ.o, •Sr. Fonseca, Hermes, (MMto bem; muito bmn.) 

SES:SÃIO l)E 27 DE JULHO 

O Sr. Leopoldino d,e Oliveira .(para U1na expUcação pes.s~al) :· - Sr. 
PresJdente, a histoiria da po<litica brais1leãra não regista, nem mesmo na.s suas 
paginais mais tri·stes, uma êJJ.o!O<!> de ,tam,anha degradação como a de agera. 

Quem obsenva os faictos e oi1ha para aJS atititudeis dos homens, IJ{}r mais 
intenso que seja o OIPtimiismo que füe domd:ne o· es;pdrito•, tem a llnipressão 116 
que a Prutria e a Hep.wblica caminham para dia,s tenebro<sos, em q:ue se 
enconrt:rarão, uma e O'Utra, a braços com os .ooontecimentos maila iPer.igosoo, 
':Para os seus destinos . · 

A politica do G·ove rnio, orient8Jda pelo Sr, ,AI"b'h!ll•r Bernar.des, ~ como 
que um desafio á p<llciencia ·do lPOiVO 'brasLleirco; ma1s dQ. que Is to•; como uma 
zorolbaria qu,\l se rf~ das ·v1l"tudes da •nossa raça, das q•uafüla.des, de; valor, 
do•s soíifriinentos dio ·grande povo, :habitante de t ão vasto 1ter.ri.t0ri1J•, ~orno o 
Bra;siL A 1qiue se reduz a IPOilitica . (;)fificiatl.? Ao estado· de s~tio ;permanente, á 
sombra do q'U8!1 se •pQ·aittcam as .mai1s in-nomli•navei& violencias, estaindo as ll~i· 
sões, a;g masmor:ras officiae8 re,plrte8!,s" nã,o -aipenas da 1pairt~ mais- hrilihante do 
E .:x;ercito 1brrusiitleiro, mas de quan,tos· W\lffi a 0i11sadia pred.sa ' fPWra di'Vergir 
da oriem.taçã,o do Governo. · 

O .SR . . ADOLPHO BERGAMINI: ~· IPr·aticaii:ni-se ais maim·es m·ons,truosida:des; 
enchem-nos de 01Pprobios. · ' 

o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Agora mesmo, IS'r, iBresidente, na noite 
fedhada desse sitfo, se co.rnsum1mou, segundo as m ars ftdedig.na.s 1i.nfürmaçõe5 
que nos chegam, um attentado .·oom· ;niGml.e, ,que •pro'Vooa ver!l;adeir0 cadafu:io 
pela se'ivag,eria de que s e re~·te. , 

·Era colIDIIlierciante nesta, capttaJ. o 1cidadâo Conrado Bo!l'lido Maio de Nie· 
me,yer. 

o 'SR . ADOIJPHp BERGAMN~: - ' E' lllm. rfaicto innom1navel. Ia itrataJI: delle 
da tl"Lbuna. 

o ISR. ,ÍJ;X>POLDINO DE OLIVEIRA: - '.Meu visin:hQ, COIJ]reci de fP'Elrto a .gran-
deza de reuis sentimentos, a magnanim•idade de seu ooTaçãío. · 

O iSR. NICANOR N AJScI;M•ENTO: - -lPeclaro a V. Ex. que era um dC18 mali! 
nobl'eS es.pirita.s que tenho conlheciÇlo. · 

o SR. LEOPOU>INO DE OLIVE1IRA: - A 1bondaide insuipe·rave>} daqiuelila alm& 
:rev.elava'"1Se na pra.ti!ca do 'bem, E·, po1· isso m·esmo, que ,eu o conlhec:l, muitas 
vezes a:rrast<l!do pe•la adoração que tinha_ rpelas cveanças, acariciando á porta 
de meu lar os meus 1flii1h-01s, posso• dizer~ Caro.ara e .ao paiz, que ai victima diJ.6 
violencias do Governo nã o 'Podia, de mane ira a.1guma, ticair esquecida, como 
·OO a braigedia q:ue se ver:iif.i·cou em uma saila d:a tOherfatura de Policia, fiasse •um 
foto banal, -que JJ.füo merece;sse a .com'l.emnaç.ã;o formal da o!piniã,o !Puiblfoa; já 
que atti1ngim•D1s â situação d·e nà o encontrar:mo1s •castigo .para a;quel.les que 
aittentaqi contra a ~~ber.dade e os ·dire[tos d'{ ci:dadãio, sinão a repu1!Ga. que re-
ceoou do julgamento 1puhlico•. 

Sr. !Presidente, deJJoiJS de buscas feitas .pel~ po.Jici'a ean cai~a do Sr. 
Conrado Ni€!!IlJeye:r, 1buscais infruti1ferrus á .p.ro.c>ura de explosivos que, dizia 
a . !Policiá, wqweJle cidadão estairia .guardando. p.ara . uí:n mov•imento •revolu· 
cionario avchiteotaJdo, arraú.jado ·por essa mesma polic•i:a, 1'oi aique1le cC\'mmer· 
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'ciante Jevai<'!o ·â, ·pri•são _µelo 4°· dielegado auxiliar, de acooroo oom os inf·O,rrm~s 
que .temos. 

Det'ido, teria a 1poiU1da p•retendido arrancar daC)lueloo homem 'bom e sin-
cero a confiJsrsão dJe factos d€ilictu.osOIS que a .sua rhonestkiade, a sua oon•soien-
cia ·e o seu esipir.Lto IP'I'Od'undarrrumte reJ.i.gioso não ~he pernnittidam rjámais pra-
'bicar. · Op!Posita a negatirva . fürma;l de q.ualq u~r c·onfi•s·são daiq ui!llo ·que sõ 
existem escal:dada 1pello <te.rror e pelo 1PaÍ11co, nascidos dos proprio•s crimes da-
quelles que se dizem os defensores da ·ordem prubUoa, itrav011.t~se Iuta ·dentro. da 
oherfia Ida ,porlruci-a, coinforrmle i:nformações vagas que .nos chegam, m.as ·nais 
quaes devemo·s, aCII'€ditar até .oorto ponto, porque ()!Utro lfacto nãio se <pode11ia. 
verificar, ·deante da cm-teza •que tod:os os q•ue 1J!he com1heciam1os 4.e 1perto a fi-
gura inconfund:Lve~ temos de haver srid10 Niemieyer, t~pé•raJnento trangui.lilo, 
or,ganlzação nerv<:1lla 1perfeita, homem bem caüocado na vida: . . · 

O .SR .. AOOWHO BJDRGA;MINI :· '--< _Realrrnente. 
o SR. LiEX>l'OLDINO DEl OLIVEIRA: - .. . •sem sustos, sem P·l'BOC.CY1;1Pªçôel! 

pelo f·uturo, de !Passado lilln!PO, a;do·ra<do dá. familia. 
O .SR. A.OOUPHo :BElRCIAMim: - E •querido da sociedade . 
O SR. LEoM'LmNo DE OLIVElIRA : - • •• e estllimad10 po-r seus compaIJJhei!ros 

de comme11cio. Não .pQfüa eB.e ter rsido .sinão a v:Lcrtãma de um: crime sendo 
essa fantasia do S1Uic1d.io afaistaida comple1;amenite, não só deairute •das qua-· 
lid'ad€s JlEBSoaes .die 'Co·nra<lo Niemeyer, eomo deante do.s factos que 1se ve-
r.i!icamm e q'11e são i·ndiicioas veihementd1ssimos da resporns aMlidade da po1licia. 

Antes de mai1s naJda, € .preciso accentu ar que --a imprensa não poUde no-
ticiar. em su3;19 ·mdnu1cdas a morte de ConTado de Niemeyer. 

o SRL .AOOL<PHO BEROAMINI : - Nem singel'amenrte. 
O SR. AzEVElDO LIMA: - Como aIDd,a noticiou a nwrtB do majo•r SOIU.m. 

Reis, que ·está ·envoJ!Vlid:a no mais ·a;bso~utio mysrter-io; como não nOltLciou a 
morte do civi'l, deante d:o IPaiacio do rCattete na noite de .2 de · Maio; c 0mo 
não e:x:pÜ.cou a m~te de outro cairioea, 0!Sks~lna1do, na Avenida RiJo ·'Branco, 
rupõs :urrn meeting de •pr<>1prugan:da •d.o Gove·mo, pr€1JYarado <pela pro1Pria policia. 

o •SR . LElOP0UDINO DEl OLIVEIRA: ,........ '.Más , ainda, ,sr. Presiiden.te, os pro-
prios ... 

ó iSR. A.Dol!PHO !BERGAMINI: - Nem - a vida 1hu!lil!ana me.recce ·marus res-
peitei*! 

o SR. LElOPOLDINO DEl OLIVEIRA: bo·leti.ms, aflfixadO·S á tpoirta dos 
jC>rnaes dest§L cidade, 1IJ.otilciando a morte de Conrado N!iem.eyer, feiram a;r.ran-
cad-0s pela :po.Jida, que assimr se de·:riunciaV'a ·res1Po-nsavel rpor aq·uel•la tragediÍL · 
aos olhos da :po.pulaç·ão 1carioca. . 

Pessoas, Sr. 1:"residenoo, que 'Viram o CO'DJO· de dom.rado Niemey1er;, asse·-
guraram-me que, esiteindtdq no caixão m.o·rtuariJo•, dava a impressão de q:ue 
seus pedaços ihaviani sido ajuntados· na praça p'LIJb!ica, de tal modo estava 
d.aformado·: o.s ossos ·dos ·mem'bros superiores e inferiores partidos; os· do·' c!ra-
neo espaÜ.fados., ohegandro, · Br. p.fesidente, a itornrur-·se quasi h·.reconhecivel, 
mesmo ais pessoa.s que corrnparitUhava~ da sua êxistencia. 

Or;i., !Sr . PresMtenrte, .si toda ,gente ruccusa â •P'CYlLcla . . . 
O lSR. .ADO'LPHo iBElRG:.\MINI: - O exàrrne de necro:psia deve compr-OrvaJr 

esse facto . 
O 1$R. LEoPOLDINO DE .OLIVElIRA: - . . . <let:ise crime·, si eses !facto.s por 

mim narrados p.ão !J)Odem jlá ser conihecidos do. paiz, porque a mais le<Ve d:n!o!'"' 
maçã-0 não · fo-i :permi1ttida á. i.rnprensa dar, relatlvaime nte a e s·sa occmrrenrcia, 
estA o Go.'Ver,no da Repurb'lica llla. obrJ.gaÇão de , esdarecier ·rniiiiuciosaimente 
esse .Juct.uo1so acontecimiento; e não !foi paira outra cousa, Sr. :pz,esddente, 
que deix;ei sobre 1â, M.e:sa uni vedido de 'informações ao ·Executivo, a res-
peito da 1pri-são e do ruttestado de Oibito desse hOillrado comrriet"ciante . 
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o SR. •ADOLPHO BERGNMr:Nr: - SeTá bol!ti; V. Ex . .peclir ta;mblem o auto de 
necrCJllsia. 

O SR. LEóPOLD.INo DE OLI~; - Ora-, o facto a que aiqudo ·:nã.o se deu 
bom· 'Um pobre anonymo. 

o. SR. AOOLPHO :\3:ERGAMINI: - Hoje até os neg'ociantes mais qual!fl<:ad0$ 
Ji!ão vimtinas desses ·cl'imes, em · ;pliena ca,pitaà da Repll!blica. ! 

o SR. LEorowr:so DEJ OLIVE\IRA: - Neni .se diga, Sr. Prestdente, q111e 61! 
esteja fantasiando, quando d:i.go que a imprensa .foi iprohibida -de d!l!r alin1Plas 
iII11Prensa irião se rter manifestado a respeito,. denuncia, de m.aneira i~conteata,. 
COJil o commercio da •capital da 'Repub.Jica, ~ em. se :tratando de um 'VUlro de 
tamian;ho des.taque na :praça do Rio de Jane.iro, o sõ facto dessa mesma 
funJ>ren~a não se ter mani!l'.estado a respieito, denuncia, de maneira d•ncntesta-
v-e'l e irret:OI'quivel, que a P·I'o-htbiÇão se vocificou. 

O .SR. ADoI.PHo BElRGA.MINI: - A dmiprensa é lmpedM.a de J11ottciar os ar!· 
mes os mais insignificantes. · ~ 

Q SR. LEoPOLDINO DEJ OLlVFlIRA: - 'Essa prohfülção induz-n<>s~a orer em 
l:lJlguma icousa mais mo-nstruosa, sem duvMa, do que um 1;1U:iciãio, -que se não 

'"admitte em hyipo•these alguma. . . , 
'--"' 0 'SR. ADoLPHO BERGAMINI; - A ;imprensa da , capital d•a ~publ!ica vive 
g~roteada fP6'l'a censura. ' ' 
' · O SR. LEôPoLDINO DE ·or..rVEm.A: ~ . . . ipra;tiiCado por um homem que .tinha 
uma ·edi'léaç({o re·ligiosa (perfeita e pr!lifunda. Um factio mais hediondo, com 
oertéza,_ teria. tido . como pa1co 0 propflo gaJbinete do dedegaJdo a,J}X!ii!iar, que 
trabalha na !Po.Jicia Centra:!.. 

'Mas, \Sr . Piresidente, mesmo que, o que .toaa gente contesta. tivesse Con-
rado Niemeyer quaesquer 1déa;s a favo:r da sUJbverçào da Q.roem 1puhli<:a; ainda 
miesrno que se pudesse admlttir o encontro·, em seu ·poder, de exploslws, cou11a 
natur,rol, -ruma rvez que sua casa de co-mmiercto. tiniha l!cença .para negociar com 
essa mercadoria, sendo o Governo, segundo estou inform·ado o seu maior 
:llreguez; a.incra mesmo adm1ttido semeth'a,nte absurdo, dever.iamos condemnar 
.00 maneira foTma;l essa nova fmima de punição. 

Nova, nã:o Sr-. Presidente, ipuíúção :primitiva, punição de selvage!I'\, te· 
vivesce-ncia da Justiça das cavernas, m1onstTUcüs.fdade inquailificavel .pa,ra ! 
qual não iha .palarvTa;g .lba$'1:a,n:te custica.ntes ('PWÃto bem), ipara a 'quàl não lhai d8 
ter . miserlcor.dia o fut=o h1storiador que . ho·Úver 'de esc!re'Ver ·a ipagi·na tão 
negra, que se traça neste momento! · 

!Sr. :?,residente, a poltt~ca do ·Governo não se .re,striinge a 1000. amord~ 
('J()J'llipletame·nte a imprensa, untca val'VUila ipor onde pode·rla ainda o ~o·vo res-
pill"ar: a imp'r-enaa· que foi seill.IPTe uma escola onde as sücledades a,ppFendem 
as melhores cousas em cudais Jillcções vamois buscar enstnamerntos paTa a 
no..isa caminhada para o' futuro . A ip-0litica do GoverBo. tranca os jornae;!,,. 

O SR. A001'1'HO BERGAM;IN1: - Temi medo que seja divuJ.glMla a verdade. 
o 1iS&. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - ' •. ·•:PO!'qUe eHes ·sâJO os fiscaes, são as 

sentinellaB ·avançadas, que annunclam aos povos o ·advento ou à 1pr_atiCa das 
tyrãlinias. Mais ainda não é sõ . ;Em vez da i,:mildtica de a;pazigu,a;mento, em yet, 
do .. esforço ·pela Cfl•nfüaternizaç·ão· doe IJ:>rasi•)eiros, · o S·r. A;r:th.ur: iBocnardes, im· 
passive!, con·~ua ' governando o . paiz - ou desgotvernando-o ! nÕ· e;x:ercooio 
~ maá·s· com1Pfuta iptq!leranda. 

O SR. AOO~HO BE~GAMINI : - LMJuito lbem . 
·o SR. LEoPO!illrno -DE OLIVEIRlk: - A ;patr1a preclaa ~e .paz e ,precisa da.· 

quelles que defendam eooa harmonia, mas que a defendam: com sinoorldalle, 
não· representando .m) palco da [!:rolitica 'b!rasHeira essa .comedia inomlnavel 
que se representa neste instante, entre o· Sr. iPreeidente ida Repulb<Jica e o 
Presidente dOL Estado dé iMinis Geraes. 
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o · ~R. ADOLiPHO iBElRGAMINr: - Ou este é um homem e~lonal, ou é 
um grande COlinediante. 

o SR. NICANOR N\ASCIMENTO: - Posso deolarar à v. Ex. que é UD2 
llOmem de grande s:inoeridade. 

o SR. AW!:.PHõ BJ;lRGAM1N1: - Ou '1lma ou outra cousa.. 
0 S.R. NIPANOR NASCIMENTO: - CoI!JhEJÇ0-0 pessoaJmente e POSSO a,f-

flrmar. 
o ·SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - V. Ex. não p-Ode garantir, rporque niLo 

pó<le conhecer os seus SE:m't'imentos mais profundos, nem sabe, nem advin'hará 
até '0>nde ohegairá a . doomes;urada amibição. que aguifüõa, que ê um acUleo a 
ferir-4.he selilpre a àlma ~ · o e131P:iirito•. 

o SR. NICANOR NASOIMENT(>: - Bemdlta a arnibição, ·que .raz ,um. gr{l,nde 
el\]Jirito liberail ! . . . - · 

o •SR . .A!>OLPHO BERGA!ldINr: - E' prectso que eNe não o seja so na rorma. 
O SR. LOOPoLiln:rn DE OLIVEIRA·: - Gramde es.pirtto liberal! Liberalismo 

pI'égado em ·entrevistas escriptas cahcula.damente, para a prati:ca desse dellcto 
ainda maior do que '° exerciciJo, da tyrannia franca, que ê 0 do engodo do 
po·~o. que anseia rpOO- unia hora melho.r, e que, •PO·r isto, tacHmente acredita 
naque!IJes ·que d'a;lam em rrome de· ~deaes superiores! 

0 SR. AOOLPHO iBERGAM;INI.: . - Não -se exp'1'i.ca a solidariedade . que elle 
empresta á pol'itica aitual, em cuja v1gencia se <prat~can:n todas essas llllO!ItS-
truooidades . ; j 

O SR. LEOJ?OLDINO DE OLIVEIRA: - Direi sempre a verdade, Sr. !Presidente, 
ainda que fique isolado, porque cO:mmlgo esta. ena. E mais tarde todos os !ho-
mens deste momento, si a poiitica continuair o curso q·ue vem seguindo,. dl!rão 
que realmente .co.mmigo estava a verdade. ' 

O 'SR. AllOLPHO ·J3ERGAMINI: - A ISO<lidariedade do ' Sr. IM€1Ho Vianna tira.-
lhe um pouco a sinceridade e é o que me torna ap.prehenstvo. 

O 1Sn. LEX>roLD!NO DE .OLIVl!llRA: ~ iS·r . !Presidente, os tactos estão con-
firmamdo as minhas palavras, ' 

Vejamos o que disse o- :Sr. Mello Vianna ao Correio da Manhã, rêpro-
duzlndo a.ffirmações feit3.B na mensaigem que e nviou ao Qo.ngresse M1ne!ro ~ 

divulgadissirna pela im'J)rensa da Capital da Repub!Lca: 
"Restabe;lecida a ordem, assegwrados O!> direitO\S da actlvidrule 

h!Ónesta e i:>roductora, mantida a autorld<tde suprema da ~ei - d.!sae.-
nos S. · Ex. - cumpre tranqul<Blzar deítnitivaine:nte a ,naç.ão, resti-
tuindo~lhe a certeza de pqder usuf•ruk ;bene:l'icioJS da or.gan!.zaçã.o :po-
litica e ~a subord·inação de todos á necessidade de co.existenc!a. Quec 
Deus insp•i;re aos :Orasilei·rQs, desejjs de 1paz e ·1'hes instille n'alma 
a.nice.toe fraiternaes de amizade. São reclaimos da Patria, cujo ·pirogres-
150 seria um crime demo'i'ar por mais tempo . <São. brado•s Uancinantel!I 
dos corações de mães., de viuvas, de irmãios, aos oragos de sua de.vo-
cão nos lares_ intranquihlos e somll>r!os. 

Isso escrivi ·eu na minha uJtLma e .recente mensagem ao Cangires-
1!1() 1M;ineko. {Porq.ue, meu amigo, s.ou dos que· pensam como 2iol\8;, o 
odio só degirada o -individuo. Os nossos eo·rações, sobretudo qua'lldo 
eUes .boatem ao rythrno. dos pensamentos dnspirados na .grandeza da 
·:i>atrla, a mãe·--cpmmum., ·não devem guardar os mesquinhos Ta<ncoroo. 
'Sorrnos, .principal.mente, irmãos,. E irmãos que se odeiam não [nere-
cem simão misericordia, piedade. 

fPor issõ., eu queri'a fazer daqui um Iàrgo e vehemente a;ppello a 
•tOO<>is os nossos .patrhc1os que am.am, de verdade o seu Braslil e o que-
rem ver unid.o e fol'te. 

ESQ.ueçamos as dlvergenclas : poss!veiis. A-ccordem:Ols ean um só 
-:-- o IOOm gera•l - os ,pontos de vista co:ntrarios do nosso ,p\.ogramma. 
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Co'1:l;llJ;>oremos _ conjunctamente para a felicidade da :nação. Em· U!l1ll 

terra como a nossa, onde não' ha. partido•s o:rganizaJdos e, ,po_is, rníi.o ilia 
-campos o.ppostõs de id~as ;perfeitamente d:efi:nidas, a obr;i. da paic!fica-
ção é a mais facil .? depende só· da nôssa [l)0a vontade. Dep.ende só de 

· o querermos· .. 
·C.u.mJPre q1.1e nos compenetreµi.os de -que elQa, -no m0-mento, é ba-

siica, · é fundamen,tal _ •Si não a eff.ectivamos 1nutH será tentar qual-
_ quer outra. O m,esmo seria ,que edificar -sCfure a areia. !Porque a 
ord·ffin. --< a ordem c9nstitucio-na1 _ - ainda ê um factor indi;spensavéil 
á dvüUzação, n as modernas democrrucias" _ a 

Ahi eSlbâ, Sr. [presidente, o ;pacifismo do Sir. Me-110 V·ianna. 
O SR. ADOL.PHO BElRGAMINI: - Cbôra <:J crim~· e abraça o criminoso. 
o SR: LEOPOLDINO DEl OLIVEJIRA: - EHe clhama aos inlm~g-o~ do ·Governo 

de iI;mãos, p_ara o·s quaes• o coração dos dh-omens do situacionismo se Vl>lta 
em. anseios fraternaes de amizade ... 

, V~Jamos, agora, 'Sr. iPreS'Ldente, -como S. Ex. dencruün,a, nesta mesma 
m ensagem, linhas atrâ:z;, es·ses seus irmãos: · 

"Ag-oniza, afinal, nos sertões de Mattio Grosso em seus derra-
deiros e deses·perados arranco-s, a .hyfü·a demagogica -que, 'por tanto 
temp-o . trouxe pre;sa de angustia e -solhres~to·s a con-scienc1a naoional. 
El' Iamentavel que -0s d,esvarios de uma ~m!J)onderav'el - m ·hnoria .fac· 
dosa tenham perturbado, durante mezes e mezes, a fio, a .tranquill!-
da>il:e d.o - paiz, prejudicando, SO'birem,odo; . a marcha no·rmal dos nego· 
cii-Oi:; pubJ.iCO"! -

A<J,s Ç.~sordekoiS" impepitentes n ão fà)ltou, mercê de Deus a re. 
provação da grande maioria -dos ·bra;sHeirps,, e, inais ·d.o q~e ella;, <:On-
cur-so effi1Cli·e·n-te - em torn-o dos ·poderes corustiltuidos - dos elemen· 
tos miats representativos da nossa ouiltura, ipara ded'·rnitfra; jugulacM 
da oibra da 1r~be·ldia. " 

Chamo a ~ttengãçi da Camara rpara as expressões empregadas ~lo Pre· 
ai-dente de ·Mina;s, .quando ~ refere abs seu.s irmãois, rebe1des. ao poder .. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Ahi é "procedime_nto ign=lnio-so" e n& 
entrevista eHes são "himão·s" ... 

o SR. LEOPQLDINO DE OLIVEIRA: - Aqu.i estão eJ.las: 
"Contrastando com e-sse ig.nomimioso procedimento de bando· 

leiros, alistados rias f1lekas da anair·chia, ,para a execução svstematlca 
ào frat11i:cidio, dos saqueis, das depredações àe toàa ordem - foi um 
beHo esped:aculo c0nfo·rtador o que deram os Estados aiccorrendo 
oom 1os seus auxilio-s aCl!S appe],]os da Republica ameaçada." 

'S. Ex,, Sr. Presiq!lnte, ldepods -de us·ar desses termo-s, -que não podem 
ser mais injuriosos., p.rincilpalm~mte .quando atil:rados :í. face .desses chamado! 
"-i'l1!Ilã-os", continua, commette·ndo ainda uma gro-ssa 'i'll!jus.tiça , · com a vre· 
oocuipação iexcLuslva -de agradar :í. .gente de Minas. · 

·Dnz IS. Ex.: · 
"Coube a Minas, desde o começo, ei!'flcaz e - por que. não dl· 

zel-o? - decisiva corutribuição neS\Se s·entildo. 
A :policia mineira e os contingentes· míneiros dp Exe11cito, foram 

a;s avançàdais que chegara m a São Paul<\ quando aU rebentou a 
mashorca e ai.nc'!:a ,se ac-b,am ,combatendo os ultimo:S revoltosos, inca• 
;pazes, ag.or.a de .qua1'quer re-sisitencia 1seria e transformadOls em bandos 
de :s·alterudores, ~ viyeirem das ra pinas, a ' que se entregam, em sua tuga 
de,soroenada •1 . -

Longie de mim a negativa da valenti-a dos sold!J,do-~ d~ 'Minas, va;lentla 
tra<liciomal, por m:im tanrtas ve~- observada na vida aspera dos sertões da 
minha. terra; longe d'e m1m. empanar o hrNho da acção da força ·publica da 
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glorioSà Miinas Gerae,s; mas, entre ,fa~ir esta j.ustiça e affil'rnar que á fo·rça. 
de Mtnas coube acção deciisiva, quando outras po·ldcias, como a do Rio Grande· 
do Sul, formaram ao Ja.do dos denominados "Iega~istas", [)ara o oon11bate ~ 
revolução, vae, ST. Presidente, distancia tão grruillde que nl:nguem :p6de oo--
bril-a e, muito meno·s, aquelles que teem as responsall:>füdades de Ohefe de um. 
Estado ·icomo o de Minas ~raes e que, 1p:or isso •mesm-o, mefücr suas :prulavrais 
dentro dos limites tiraça.dos vera'. -00/rrÍpostura ·que preci·sam .guard8Jl· no .exer-· 
cicio do cargo . 

1S, Ex., :porém, não est>a. come ;p.rocura fazer acroo1if:ar ao :pO·VO, em co·n-
fücto com as idéas e com os principiais po<liticos derepdid101s pelo· iS'r. ·Àrt'hu·r 
Bernardes, 1porque ,S. E:x:. .:...:_ já eu o dilS·Se da tT.ibuna - é uma creatura 
po.Jitica do Sr . :f>,reside:nte da Republiica. · · -

S. Ex. , está iperfe!tame.nte ideTIJtif.icado com a or·ientação do Chefe do. 
Exec·utivo federal, oonf1orirne se condue, sinão de muitos outro·s :!'actQà, desta& 
pailavras consta;ntes da. sua mensagem: 

"O governo e o ,po~;0 . mineir.o, acoôrdes com o S•entimenrto na• 
cional, apo·iam' 1Se.II.lJPre e continuam a prestigiar o eminente ·il::>rat!li.le!ro 
- presidente Arthur BernaJrdes - com•o impressiionante figura re-· 
presentatlva da mrdem e da lei, que tem sabido, varonilmente, manter 
prestigiadas.. atr<llV'és das reiteradas tentativas da demagogJa, nesse· 
delirante anceio de su:b'Verter as. Instituições politioas,. 

•S : ·Ex. tem sabl9'o, çom temt~idade Jmexced.fvel, com srucrificios. 
'J}CISsoaes sem meças, hon11ar º' mandato que Jhe de·legou 0 povo que 
pensa, ·que produz e que t<rail::>alha, e o reconforta com applauisos e: 
adhesão '!las :horas toTVas das dilffücuildades. 

De 'M!nrus liber!l!l, sempre· alta·n~ra e desprendida, partam ben-
çarrns á sua oib•ra 1mmorred.éiu:ra de c:onsolidador do .prestigio da auto~ 
ridade civil em que .se alicerça a segurança das· instituições." 

Ahi está, 1Sr . Presidente,. a que firangalh.os ,se .red.u:i; a si:ncerlda.de d°' 
Sr. Mel'lo Vianna, ·que, :para obter a.a po.siç~es .que aJmJbidona e ;para satis--
fazer ou faicHitar a re!l!Uzação .idas idéas que deseja por em prattca o Sr. 
Arthur Bernard.e~, a respeito da ,successã.o ipresidencial, vem 1para âis co-
lumnas da lm1pire·ns·a prê.ga um :pacifismo,. co'!Il o qual 1S. Ex. ·busca insinuar· 
que, no fundo, diverge da po.Jitica de illltoileranoia que, .nest,e momento, a:mies- . 
~uinha a nacionalidade brasileira. 

18. Ex., faz-se pa.s·sar, e o decla~a atê, conforme faHou á A Noite deS!ta 
Capita:l, •Como , sendo um t~peram.ent0, ;i;iaciflco; . um senÜme·ntal, de ilagrJmas . 
taceis, que se entrega ao mad1s c<Jipio~o !>Tanto ao ver estemMda ·a mão de um· 
gaNto que lhe imp·lora esmola, ainda ·que sa1ba que isto .não ·P,assa · de uma 
exploração, garoto que as suas mãos acariciam, revelanrdo esse 1sentimenta-· 
llsm.o que eu, então, qualifdcà1;Ja de doenÜo ... 

IS . Ex. vem á Camrura e dá palmadinhas nos ·hombros ·ao nosiso honrado 
Serapiã.o . .. E isto ê o bastante para p.ue Seja .Jemibrado 'll'ara a PresM.enda. 
da Repuil::>ldca ! 

o :SR. NICANOR INASO!MENTO: Quanfo ao •noSS'o Serapião, creia- Vossa 
Ex ., que jã ,•ha 10 annos ipronu:r'!dei um discurso nesta Ca:sa, fazendo seu me-· 
recido encomio. 

o SR . AZilVEDO LIMA: - E V . •Ex. foi justo quando o fez. (Apoiat!o.S). 
O SR. NIOA.NOR NAscrMilNTO: -· Justisslmlo não me arrependia do que fiz. 
0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - @sta;mos toàios de accôrdo cmn• V. .Ex. 
o SR. LllOI>!)LDINO DE OLlVEIRA: - Fago essa declaração ,i..fim de que, . 

triumphalmente ou .não a .política do Sr . '.MeHo · Vianna, fique para todo · a 
~empre registrado que a mim s.· Ex. ·não iUudiu, ainda ..i.ue possa .enganar 
o povo hrasHei·ro, que aOTedita nessas exhibições, tão atormentado .se tem· 
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•visto ~Ia amargura ma.is pro,funda, pelos soffi'd.meutol qae lhe inflinge a 
po!Ltica do go:verno actual . 

.Mas Sr. Presidenttl, essa .poULlca não se limita aÕ ·Siti.:>, âs violenciaa e 
-á censura â im•prensa: quer impôr â ·Nação, em meio de tudo isso, a refor.ma 
qenstituc!o1nal, 

O SR. ADOLPHO BERGAMINr:· :..... Com à qiuai parece solldario o Sr .. Mello 
Via;nna. 

O 'SR. AzEJVEDo LIMA: - E para mdm esta l!'e!orma const!tm~ional não! 
.mais do que um meio de distra'hlr a 01pinião 1publica, po·rque o Go,ve-rno, ev.i· 
.dentemente S'abe que ella nã,o vfrâ. 

o SR. LEOPOLDINQ Dl!l OLIVEIRA: - PoSSIO asse.gura1· a. V .. Ex . que est.l ! 
o ex;clusiyo intuito da reforma constitucional. 

O .SíR. AZEVEDO J...rMA: - iEm todo o caso, dõ,s males o menor: si !õr 
.sõmente issr.. . . , 

O 1SR. LEOPoúDINO DE OLIVElIRA: - Já ;pronünciei um discurso 'sobre a !e· 
.forma con.stitucional. O meu obdect:lvco• .foi demonstrar a sua inopportunlda.de 
··della. EmboTã. necessarios, .a·s .reparos no edifiJcio construido pelos republi· 
canos de.,,. 1·89•1 !!ão podem nem devem ser diedtos quando a nação se deliate 
sob um sitio fil,legal e a;bs'lll'do, encidbrindo violencias sem nome- contra. º' 
cldadãoo.' ·Mostrei que a situaçãCI ,pohtica nacional dada a exharlação d·Wl ·P,al· 
xões es<timuladas ,pe1a i.ncxmcebivel .into~erancia do Governo, ' desaconselha ô 
retoque da· •carta republicana. ,s0Ucitei, apoiado na opinião. de constitucion&· 

-;!listas nota~s, ·que o ante~projecto .da 1I1eVüsão, appirovado, cercearia M Ji. 
berd{les pui\:1icais, dando ao P~deT Executi'V'o, em certas emergencfas, a forca 
-de uma dic'tadura. Re'P.eti 1pailavras do eminente Ministro do $u.premo' TrlbU• 
nal Federal, Sr_. Guimàrães- ,Na~I, constituin~. de l,891, quandd o egregio 
Judz affü;mava:, "Nunca vi,,- em programina nenhum a~ hoje apresentallo 
·de Teforma c0tnstit.ucionail, carga maiis cerrada oontTa a ~bra dos repubJ.icanO! 
.que constituiíram o regimen dentro da formula iha'bi.tual da Fedetação, ó 
instrumento !Preservado!!" PDir exce11€Ulcia da uni<lade iÍJ.acionarl" . . 

<Mas, 1pela simples razão de ·'ha''er sidQ a ·inicirutl'Va •da revisão. oon.tra Ili! 
determinações 1prud€!ltes e ini;mphismarvf)is con.tidas :O:o art. 90 da: Constilt'Ui· 
~ • . tomada pelo 8'r. Presidente da Repuhlic&, todCIS, mesmo os que ilhe mm 
mais infonsos, se fiooram partldarios do pon't0 de v!stii. o.fficial. · 

o SR ~oLPHlo Bl!lRGAMINI: - Triste .documento da época. ' 
o SR: L!!JOPOLDINO n'E ÜLIVl!JIRA: - Assim a resisten ã car.ga C(lr'raefG do 

.Executi'vó não. só opera, attestando a subserviencia dos espiritos, e assi.gna• 
iando a tristeza desta hora escura da Republica. Vae, pois, 1por deante, sem 

' -0bi:ces, a obra do Sr. Arthur Bernardes, que .discute, cpm lj.lguns Deputado& 
·<> Se!ladoTes no salão de .despacho do Palac!o do Cattete. 

O SR. ADoLl'Hlo ·BERGAMINI: - Que dâ a honra <:'te ter a tole1'ancia de ouvir 
esses Deputados e Senadores a respeito do 'caso. -· 

O SR. ,LEoPor..orno DE OLIVElIRA: - Isto si.gnifica que não >é o CongFesso 
.Nado na! quem, na con:formidaide do texto constituéional, faz a revisão da · 
·carta Republicana, mas o Chefe do Ppder Executivo que, senhor da vontade 
e da consciencia dos poJitkos, lhes t·raça o IProgramma a observ&r e o vota. 

.a pailm~l·harr. Tod.Qs s:ubimissos, com musuQmaina resLgnagão,'· seguem, uns d<l" 
raina1dos pela tristeza da .impotencia. para resistir, outros com a alegria mais 
triste ainda da o-bediencia sua. -

.Assim, não resta a.o Deputado que sente e peTcebe ·a necessidaide de trar 
iba1har,. com !desinteresse pessoal e patriotismo, pela Republica, senão o dever 
•tle co11aborar na tarefà f;rüc!ada pelo Ohefe do iPoder Executivo. ·. 

o sa: Ano'úPH\O lBl!lRGA.MI;NI: - Contra a opi.niã;o deste mesmo ohefe do 
.Executivo na sua pfataforma. · 
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O 1SR. LEoPoLDIN,o DE OLIVEJIRA: - !Não desejo fazer long•as referencias 
ao facto de ·haver um grupo de congressistas, abdiDa.ndo de um 'direito, es-
.quooendo esse dever, êntiregue ao ·Sr. Arthur Bernardes a direcção do de-
bate que devera te[' sido iniciaido no Parlamento, ao qual talvez se pudesse 
.permtttir que, por intermedio doa seUs amigos, como cidadão brasi•leiro en-
viasse o Sr. P.çesldente da ReipubJi.ca sugg•estões, com " a 1<J.eclaração forma! 
do que como taes deveriam ser co.nsideradas, ftcando livre mesmo aos mais 
intimamente ligados ã ,s. Ex., a deliberação .que devess.em tomar. 

Note-se, porém, que entendo qÚe melhor seria que uma suggestão apre-
sentassse o chefo do Executivo .federal, dado o p<Yder e a influencia politLca 
que exerce, no ·regimen, o Presidente da Republica. Depois, o prazer que em 
certas almas d·espB:rtam a obedlencia mconfücionaJ e a lBgislação !faziam com 
lJUe muitos se aipressassem em, sómente para ser agradaveis, acce"itar, sem 
exame algum, ·as suggestõ!es,. log.o proclamadas a ultima .palavra no assumpto. 

,Estou convencido de .que se o Sr. Arthu,r Bernardes, com a · fo<rça arma-
da de que dispõe, disser que 3 e ,2 sio 6, immediatamente haverá, em um 
côro, a proclamação de descoberta ... 

o SR. AD.oLPHb BERGAMINI; - Não ha ·duvida. Se a.Íffirmar que o Pão de 
Assucar é uma esplanada estupenda, todos repetem is.to. 

O SR. LEoPoLmNo DE OLIVEIJ.'tA: - Não digo um a;bsurdo. Proclamo uma 
verdade, porque constato faicto.s. lNão se sujeitaram deputados e senadores 
ao livro do ponto do Cat~ete, ·quando alli s.e debateu o ante-vrajecto? Esta-
riam agindo em um ambiente tranquillo? Que vi.raro SS. Exs. no palacio 
presidencial de todas a;s vezes que lá foram? 

Por toda a parte, 1Sr. Presidente, praç&s embalad:as. .A' entrada da-
quelle J?alac1o, nos corredores, ·nos desvãos, dos seus amp1os salões, e 
mais ao longe, a.o fundo, no jardim, até á ponte sobre o mar, toda a prte. 
Jlraças embaladas, attestando e mostrando aos representantes da Naição· iilo 
Congresso ... que o momento não é de tranquiHidf!!de capaz de .permittir a 
construcção de uma obra solida, oomo · a ela' reforma da Constituição d.a H e-
publica. · 

ou isto é v_erdade, ou o Governo estlá fingindo uma .peI1turbação para 
que se prtiquem violencias i:nenarraveis, iguaes, se não mairn:.es, do que 
a<;uellas por ini.m denunciadas desta tribuna, ai!1da ha pouco '. 

QuB mais, Sr. :P.residBnte? !Srn. iDeputaidos, que mais tem ,praticado o 
Governo? Que mais tem lfeito a politica do Sr. Arthur (Bernardes? Que pr~
tende S. Ex. realizar ainda? Pretende fazer o . seu successo.r, impondo li 
Nação o nome que as suas preferencias admittem, aqueHe cuja acção s. Ex. 
eslA certo quB será a coiltim,iação da sua poliUca.,. · 

O SR. A!DOLPHo BERGAMINI; - Diz-se que será o Sr. Bueno Brandão ... 
O SR. LEoPoLDINo DE OLIVEIRA: - . . . paira ,;ergonlha \lesta hora, para 

desmoralização dos políticos, que tudo acceitam, ·procurando a sombra do 
poder . . 

O SR. ADoLPHkJ BElRGAMINr.: - Conseguiu tapar a bocca de todos os poli-
tkos, .que i!lem faliam em successão presidencial. Ohe:gou a marcar a é(po-
ca, - 'Setembro, se até lá não reso•lver, o contrario. 

o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEI~: - A successão presidencial! Por que. 
motivo .ninguem se atreve a iniciar o debate? 

O SR. ADoLPHlo Ji!ERGAMINI: - !Porque o présidente determinou que não 
o se iniciasse. 

O SR. iLEoPoLDINo DE 01'IVEIRA: ·- Por que se cedia a discussão d<~ caso, 
cuja solução Interessa, mais do que nunca, ao povo brasileiro.? 
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De todas as outras vezes a questão não foi resolvida muito antes? E' que 
ha uma vont:a.de predominante sobre os politieos, ·a o;pi·nião p.aicional, os in-
tf>resses patrtos. Ha; acima de tudo, na altura de onde zomba des mollus· 
cos que se movem ne pó da terra; a figura d-0 senhor do Brasil e da, c onscien-
cia dos !homens deste triste mome.nto. 

O Sr. íPresidente da RepubUca não quer que se falle em sucoessão ago;rru? 
· !Silencio ! Não ha deso;bediencia possivel. Quem se manifestar contrario per-

derá as .graças do -poder e, como ·eu, vae para o ostracismo, . . O ostrª'<lismo 
é como :a 1Siberia da ffi.usisia de czarismo. E' pre.ciso ter coragem para ir 

atlé liá! Principios, c-0.rwicções, independencia, patriotismo, personaJlidaide, 
amQr pro,p,rio, tudo se esquece, á mar.gero de cami.Iiho, na penosa. joma:da; ~o
liüca desta hora . A sombra de poder t alvez não tenha a pro;priedade de re· 
juvenescer os ·corações . e enno•bTecer os caraicteres como os 'l;eixes de iuz 
do sol quente da autonomia individua}, mas é preferivel .a0s a;ccomodaticios. 

Não me J'e.firo â Camara, ao Senado, a este ou áquelrle ,poUtko. Observo 
um phenomeno geral. 

E' o ·Presi'dente quem sabe quando e como .se decide o ;prob~ema. !Mas, 
e a .Nação? Que Nação,. Srs. Deputados? O Brasil? Eil-o ·alli: grande, opu-
lento, rpagniifico. Onde, porém, os seus homens? O seu Parlamento, onde 
estâ? Só ha ? principe, s ua a:Ueza o ;Sr. !Presidente .. . 

=- O SR. Al>oLPEb BERGAMINI: - O Parlamento, como está, iê ~nstituiçãó de 
calamidade publica.. ' 

. o ISR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - De tudo, Sr. !Presidente, eu concluo 
que Ó Sr. Arthur Bernardes não <lefende os- interesses nacionaes, promoven· 

· d9 o ·desenvolvimento economico da Patria, e sanean1d.o-lhe as finanças, por· 
que cuida apenas da sua politica estreita, que ·S'. Ex. pensa tem vôos aJ. 
tos, dominad-0res das alturas, onde ,po,ssa ser -observado pefos passaras de vôo 
curto,, ·ci.Ue ifücam, em baixo,. a , o1har para o ,c-Ondor que domina os ares, como 
a dizer que só e lle é .grande, só elle é ma:gnifico, Só elle pôde tamto. 

E.is. a.hi, senho·res, a época! Lei, 'direito, liberdade , tud-0 está · acabado! 
Qons'Ciencia, honra, cara.cter, - devo éu dize-J-o? - ,são como mercadorias 

em leilão, ap.regoadas aos que dispõem dos cargos ·OU dos que !fazem danGar, 
á vista dos politkos do m-0mento, as cifras dos saldos do T1hesouro. 

'Essa ruina moral, . iS'r. Pres·idente, a . qué chegâ.mos, ·é um fru:cto do re· 
gimeu, prejudicial,' como nunca, pela politi-ca actual. (Muitõ bem). Maa, 
não :haverá mefo de se 'libeTtar a Nação desse 'horror e dess·a miseria? 'Sim, 
p.orque não .morrem as >Bsper<1-nças dos patriotais. A época é. de reacções ln· 
venciveis'. / · ' / 

De toda a parte, ·aos nossos ·ouvidos, attentos, chega um rumor surdo, 
como o . enLre~choque de onda-8' altas em. mar .grosso, batido pelos ;furacões. 
E' o povo, fl povo soberano, o novo ct'orte e jove n, Te.soluto e i:ndomavel do 
BrasH, Ó povo grande e :gene;oso da minha IPatria, 1Sr. P•·esioon'te, que cami· 
nha. (Muito bem; muito 'bem). 

O Sr. Baptista Lu.zardo (") (para wma explicação pessoal): - Sr. Pre. 
sldente, passou-me sob os olhos, hontem, o uitimo numero· aqui chegado do 
jornal La Ma;iíana, •de \Montevid·éo, em que se ' encontra ·u rna .declaração do 
nosso ministro naquella cidade, o Sr. Nabuco de Gouvêa, dil'lendo que noti· 
cias espaThàdas naquella ca.pital, referentes á maroha da revolução no Bra· 
sil, eram compl•et ame:rite infundadas, não tinham a menor significação e 
q.u;, os revolucionarimi ,brasileiros não ·haviam ,attingido o· Estado· de Goyaz. 

( •) Não :!'oi revisto pelo orai.dor. 
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_A.ccrescehta ainda que os revoludonarios, nas fronteiras de iMatto Grosso, 
não passavam: de uma miiia duzia 1de salteadores e ladrões, como é de haibito 
trata~cos nas notas o'fficiaes. 

O !SR • .ADoLPHlo BERGAMINI: - Não foram estes que fizeram o embrogllo 
da RM;ista do Supremo Trib11nal. 

O :SR . iBM>TlSTA LuzARbo: - Precisaménte hontem, algumas horas depois 
de ter lido esse desmentido do nosso representante junto ao Governo do Uru-
guay, . experimentava eu prazer ex1ceipcional, porque, lo.go após, recebia a 
contestação catego1·ica de ·quem de direito â .nota publicada, no Ul'Uguay, pelo 
nosso Governo . 

1 

Recebi, iSr. Presidente, missiva que me encheu 'de· grande enthusias-
mo por aquelles patricios, por esses brasileiros .que se revoltaram contra 
-0 ~stado de cousas actual, conti-.a es·ses " ,panamâs" que têm envilecido a 
.Republica, qual o que tem sido objecto de discussão, nestes ultimos dias, 
na Camara, e cont.ra as miserlas innenarraveis que wbalam aos mais in-
differentes, como o aCto co=mettid.o na Policia Central do Rio de Jane·iro, 
ante-hontem pela manhã, victimando uma ·das figuras mais expressivas, de 
verdadeiro re1evo no · mundo ·commercial desta •Cidade - o 1Sir. '.Borlido Maia. -

·Em meio de toda essa tris•teza dos dias que correm, vibrei de contenta-
mento quando, hontem, me chegou âs mãos a carta a cuja leitura irei pro-
ceder, e que vem demon.5trar q,ue nem tudo estâ perdido, que ainda ha, neste 
jlaiz, um punhado de homens i'dealistas, que sabem o que é dignidade, o que 
é earacter, o que é birio, o que é patriotis mo, · ,pois ainda não se ehafurdaram 
na ignominia do ::vicio nem na ladroeira desenfreiada. 

O SR. AooLPHP BERGAMINI: -:- Feliztnente ainda ha um pugillo de ·brasilei-
ros que reage. 

O SR, CBAP1'IS,TA LuzARDO·: - Esta carta, como disse, constitue um .desmen-
tido ti. nota do Governo dada em Montevild·éo·, estando asSignada pelo ,gerniral 
Miguel Costa e pelos coroneis Luiz Carlos Prestes e Juarez Tavora, do sertão 
de Goyaz. 

P.ermitta-me V. Ex., Sr. Presidente, e conceda-me .a Casa um minuto 
de att')nção pa~a a leitura a que vou proceder: (Lê) 

"Prezado amigo, Dr. Baptista Luzardo - Cordeaes saudações· 
- Ha pouco mais, de um mez, eserevemos-lhe uma lo.nga. carta, re" 
!atando-lhe, summariamente, os iprincipaes episoi(lios da .revolução, 
desde a quéda militar de Catrunduvas, no Paranâ, até a travess,ia Jia 
,E strada de Ferro Noroeste do Brasil, em Matto Grosso. Ignoramos, 
entretanto·, se o senhor a terâ r.ecebido. Aproveitamos, po.r isso, o. por-
tador desta .para remetter-!he uma cópia daçiuella .outra carta. Pro-
·seguindo, agc..ra, o relatorio da . nossa marcha - :na direcção· nrdes-
te - temos 8atisfação de wffirmar-lhe que. el.la se 1tem feit~ com ga-
lhar.dia e profunda decisão - ·apezar dos desesper.ados esforços com 
que as tropas governistas têm procurado obstai-a. Com ef·feito: de-
pois de transposta a via-ferrea marchamos, rapidamente, sobre a :vil-
la de Jaguary, situa{!a !J. oito leguas de Campo Granide e a qual estfl. 
ligada por estrada de automovel. A 4 de. Junho o.ccupamo.s a villa 
,sem resistencia. Abandonando-a, a 5, marchou a columna revolucio-
naria em direcção a . B'aihús, pequeno povoadq existente na m3Jrgem 
esqu.erda do .rio ;Sucuriq e quasi nas sua s nascentes . A 10', foram 
as .forças da divisão, por ·conv.eniencia do serviço, .reorganizaidas eµi 
4 desta.camentos iguaes, .com·mandaJdos, respectivamente, ·pelos tenen-
te.s-.coroneis Oswaldo Oordeiro de F a ria, João Afüerto Lins de Barros, 
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Antonio de Siqueira Campos e Djalma ISoaTes Dutra. Esses quatro 
destacamentos serão, quando as necessidades da cam1pa:nha o impu-
zerem, grupa1d·os ·em duas brigadas, cujos ·oommandos · caiberãa · ao 
130rcmel Luiz Carlos Prestes e tenente•coron_el Juarez Tavora, respe-
ctivamente, ohefe e ·subc<lhefe ·do Estado Maior. A 15, tendo sido já 
1trnspostos o rio Pardo e o irio Verde, o .quarto destacamento (tenen-
te-coronel Djalma DutFa), recebeu a missão de lanco-guarda direito 
da columna, devendo deslocar-se iparallelamente a esta, se-guindo pela' 
estrada •de autos, que .Jiga Ribeirão Claro a Baihús ·(tCapella). No des-
einpenho da sua missão, transpõz, no amanhecer de 16, o rio is:ucur!1l, 
!!lo porto .do Prata. A 18, o >destacamento .encontrGu e bateu em •rapi-
da refréga, uma força da policia mineira, que se deslocava ém auto-
~minhões, para Bah\lJs, jâ oocupada naquella occasião por um bata-
hllão da.quella milicia, sob o commando do major B-ertholdo Klinger. 
[)µtante a luta, aiprisionamos dous auto"caminhões, temdo recoJohMo 
no campo aibandonado dous feridos inimigos .. . !Marchou, entã©, pela 
estrada . ·de autos para Bahús, em cujas ceréan1as deveria reunl:r-se 
ao grosso da columna que se deslocava ·pela ·margem Qpposta do rio 
'1sucuriCJ. 1A 19, o ·grosso t!ra.npôz o rio Bahús, · ~o passo dµ, cachielràt 
situá.da a duas leguas do povoa1do e tomou contacto co·m · a8 .fgrças 
mine iras concentradas na Fazenda Dous Corregos. A '20; os -desta<ia-
mentos .siqueira Campos e Çordeiro d!J Faria sitiaram totalmente as 
poslçõ'es15nimigas, tomando-lhes, depois de .rap'ido tiroteip, toda 1c1.. pa.F-
te do seu acampamento, estàbelecido na margem direita >do riçi dos Cor-
.regos ,: Feram encontrados, no. campo da luta, O'nze inimigos •mortos, 
in<:Jusive um od'.ficial, e tornararn-se-J.he, além de um caminhão auto-
movel ,. um !fuzil-metralhadora com 1bastante . munição, muitos\, fuzis 
:Ma,user, •barracas, roupas e mantimentos. tA 21, tendo se unido ao 
grossp o destacamento Dutra ·e tendo o inimigo se entrincheiradÓ em 

. optlmas poslç.ões, entre os valles dos "Tio~ Dous Corrégos e S:UcuriO, 
resolvemos levantar o cerco, aguaridando urna m.eJhor· opportunldaide 
de .bat<;il-o. A -22, proseguimos nossa marcha em direcção a Goyaz, em-
cujo territorlo entramos, a 23. A ,27, oocupam.os ·a cidade de Mi'nei~os, 
:ficando •uma pequena retaguarda na ponte do rio Verdinhó, distan-
te uma l_egua da villa. · 

A's dezesels lhoras '·desse Jdia, a vanguarda, inimiga alçançou, ah!, 
a nÔssa rectaguarda, ·que, atacada, resistiu galha.rdll.rnente até á mar- · 
nhã dé 28, data em , que 'abandonou as suas posições, depois de des-
truir a ' ·JPonte, · 
· Continuando a sua marcha, entre Itahy .e Rio iBonito, o gmsso 
attlngiu, a: 29, a fazenda do ,Zéca Lopes, no cruzamento da · estrada 
!(\e . aut os tM:ineiros-Jatahy, com a ' estrada de rodage~ Mineirós- 'Drln" 
da.ide. . / . 

A's treze ;horas desse dia, a nossa recta;guarda chocou-se. com a 
vanguarda rda {PalJciru Mlineka, oomrna,ndad~ .pelo major Kii·nger. 

' Durante o· resto >do d.la ~9 e todo o dia 30' de Junho,, a .nossa 
rectaguarda, a principio constituida pelo desta carnento .'>Dutra, e â.epol$ 
substitui.da pelo destacamento 'SÍquelra Ca~pos, brigou ' valentemente. 

, tendo conse_guido, •pela segunda vez (a prlme'ira foi em Dous ~r
regQs), sitiar as forças de- BeJ;tholdo Klinger. 

A 1 de Julho, emquanto uma patrulha revoluciona ria destruia. 
a ponte do Rio Claro, perto de Jatahy, o grosso da columna. dooloca-

va-se so·bt;e a cldade de Rio Bonito. · · 
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A 5 de Julho, data, para nós cara, do primeiro anniv.ersario da 
revoluçãc:> brasileira - os legionarios da U.berdade entrarãm, trium.-·· 
phantes, naquella cidade, em cuja pra.ça assistiram a "'uma selemne 
missa campal, rezada ~m sua _intenção. 

E' emquanto o 'maj.or BertholdÓ Klinger se desloca do Zéca Lo-
;pes para Jatahy e dahi, taivez, para Rio Verde e Hanta !Rita ido' Pa-
ran~vhyba (e chamam a isso •defender Goyaz! ... ), :nós continuamos. 
!firmes a nossa marcha rumo ao no:r>deste. Decididamente. nós não 
queremos bater de vez os mineiros. · 

Sem ma.is, subscrevemo-nos séus mµito admiradores.. ~ General 
Miguel Costa.. - <Jp,ronez Luiz CO!T'los Prestes. - Tenente-Coronel 
J1'arez Tavo1·a. 

-!R.io Bonito-, Goyaz, 7 de Juliho de 1925" . 
S-r. Presidente, vê V. E:x:. coÍn que serenidàde, com que altivez de lingua·· 

gemesses homeillS desmentem as -informações dadas á im'PI'ensa do Uruguay..., 
relativamente aos aeontecimentos revolucionarios do Brasil. 

Diz a nota do Governo gue se trata aipenas de uma mela duzia de bando- · 
leiros, de salteadores. Devo, porém, .informar á Camara que !POssuo dados· 
positivos .que me pei:mittem af.firmar · não ser· ver.dadejra essa informação, 
gavemamental. · 

IE a ·prova de que não se trata de mela duzia de bandoleiros nos forne-
ce. o p.roprio Governo, q1,le em diversos pontos .do territorio mineiro, hoje jã. 
no territori.o goyano e mesmo no territorio de Matto Grosso, dis:pêie entre 
pol!cia.s do Rio Grande, de São Paulo e d!l Minas Geraes e forças do iExer-
cito, numero superior a 16. QOO homens, confessando, assim, de modo expres-
so, que se esforça para yencer milhares de patrícios, rebellados. 

O SR . LEoPoLDINo DE. OLIVE!IRA: - .Sõ pela m\nha cidade passaram cerc&· 
de 4. 00() soldados legalistas. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Compar'e V. Ex., 1Sr . P .resldente, a de11cripção· 
dos aconteciment6s, 1'.eii:a :pelo Governo, com a narrativa dos revolucionarios .. 
De um lado, vemos a maior calma, a maior sinceridade, a integridade mo-
ral do iExmo . .Sr. g.ene.ral em chefe revoluc!onario, Miguel Costa e seus; 
dignos companheiros, confessando ter havido o . cerco em iDõus · Corregos, 
sendo feita a retirada em contacto cem a vanguarda inimiga, quando po-
dia occultar essa circumstanc!a.'. 

A revolução ~orit!núa 'como V. Ex. acaba de ver, em quasi todo o Estado., 
de Goyaz e, vara debellal-a, o Governo tem nesta hora, em campos de con -
centração em perseguição aci inimigo, c·eréa de 16. O~O .hómens. 

o SR. LEOPORDINO DE OÚVEIIM.: - A prova da efficienda da Tevolução-
está no silencio absoluto do Governo em torno dos acontecimentos. 'Quando· 
elle não publica nada é porque as ·cousas vão mal. E ha quanto tempo não 
lliJ)parecem os celebres ·Communi-cados off!ciaes? · · 

O SR. BA.P,TISTA LuzARDo: - Feitas estas observaçõ·es, que vão á guisa' 
de ·resposta â. nota publicada na cidade de 1Montevid~o, chamo· novamente · 
a attenção da Camara :para o requerimento formulado pelo honrado Depu-
tado Sr. Leopoldino de ·Oliveira, ao qual dou a minha aibsolÚta solidarie--
dade." 

o SR. IPLINIO CASADO: - E de toda a minoria. 
O SR. BAPTISTA LuZARDo: - ... tendo ouvido com a mais viva emoção º' 

Çiscur.so de S. Ex ... 
o SR. LEoPoLDINo. DE OLIVEIRA: ____. !Muito obrigado. 
O SR. '.ADoLPHb !BERGAMINI: - Muito hem. 
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O SR. BAPTISTA LuzARDO: - . .. em. ,que s : Ex. mais· uma vez demona· 
:trou sua eloquencia, e seu ardor cívico. 

O SR. LEloPOLDINo IJEl OLXV:EJI!}A: - Bondade de V. IElx . 
O SR. BAPTISTA LuzARoo: - ·Sr. Presidente, o nobre Deputado indaga do 

~inisterio. dá Justiça ,por intB<rmedio da Mesa da Camara, o segui·nte: 1°, como 
e quando rfoi preso o Sr. 10mrado Borlido- Maia; 2º, quaes ·as razões que de· 
terminaram e·s'ta iPil"isão; 3°, si elle rfalleceu ou não em p1lena delegacia lllU· 
xiliar ;' 4°, que seja remettido á Camara o auto de cor_po de delicto . 

Sr . Presideiite, como já disse, a minoria pàrlarr:.entar empresta sua solida· 
.riedade a esse niquerimento .... 

O- Sk . .ADoLPHo BEJRGAMINI: - M'l.lito. bem. 
Q SR. BAPTrs.TA LUZARDO: - .. . e o !fazendo .. ! 
o SR. AIDOLPHO !BlilRGAMINI:. - E u ia fallar sobre º' aljSUmp.t'o. 
O SR .. !BAPTISTA LuzAEDo: ~ ... tem a •Cert-eza de estar cr:ende nd'O á Ca· 

pital F'ederal, á ·popi.ilação desta ·grande cidade, mais estricta justiça ... 
. o SR. ÀDOLPHO SERGAMINI: - E ªº ·povo br<tsile iro . 

O SR. BAPTISTA Lll'ZARoo : - ... e a.o p'n:vo. brasileiro, diz bem V. Ex., 
,po1:que a sceúa que, segundo se diz a bocca pequena, se desenro1ou na Po· 
licia Central com o .negociante Borlido Maia, !Ilãó degràqa, sómen.te a Ca'Pilai 
da Rep.ublica, mas toda a população do Brasi.J . · 

Desde sabbado pela manhã, na cidade, nos passetos, .por toda ,parte ,está 
.em todos os espíritos como em todos os o.J•hares, esta interrogação ; Quê sue· 
cedeu a Borlido Maia? Mataram-no ou suicidou-se? 

O SR. LElOPOLDINo DEl OLIVElIRA: - O que occo.rreu na · P01liclà é uma 
.an:eaça -l:.orrivel a todos os 'habitantes da Capital da .Republica. 

·o SR. BAPTISTA LuzARDo: - E as respostas não satisfazem. Ainda agora, 
mesmo um illustre membro da .bancada do [[)istricto Federal esta:va de pleno 
.aceôrdo em que as interro.gações se succediam sem expuicação sátisfatoria, 

E es·se reprnsentante é o .Sr. Ni"Canor Nas·cime nto, cujo ·IIlome declino com 
pi:a1zer, e que, por· esta maneira nos emprestava su a solidariedade, por assira 
dizer, porque S. Ex. po.nderou agora .mesmo a um grupo de reprêsentante» dd 
Nação, no qual eu estava, e sem pedir reservas, que se não 'tinham dados po· 
sitivos para affirrnar a violencia, entretanto, ·não podia desmentil-a de im· 
.meçliato, 'Vis.to como taes scenas não deixam de ..ser communs na Poli'cia . 

.Sr. Presidente, oüvi, e ·ci::eio que ·m uito.::;· dos nossos ililustres col!egM 
tambem, a descripção dos tormentos infligidos aos infelizes -que teem a des· 
.graça de ir .:ter â Polici<J, ,Central do Rio de Janeiro·. 

,. Os processo•s usados para arrancar a co·nfissão· a qualquer pessoa que 
lhe caia nas ,garras, são dos mais torturantes, e dos ir.ais deshumanos. 

O 1SR. / LEloPor.orNo DE OLIVEIRA: - Nem To.rquemada seria tão •qruel. 
o SR. ADOLPHO BElRGAJ.\UNI : - Não .tem qualificativ0. 
O .SR. BAPTISTA LuzARDo: - Preso ·nesse r egime.n, o Sr. BorFno .Mala, 

•conduzido á Policia Centra)., sexta-feira - segund~ eu e outros rep.resen· 
tantes da Nação, ouvimos dizer, !foi alli submettido· a in.terroga torio pelo 
.s:r: . Françisco Ohagas, 4°· (j.elegado auxiliair, demittido no inicio do a·~tua! go· 
ve rno e pelo .Sr. Marechal Fontol.lra, por violencias formidaveís praticadas 
contra a pessoa do .Sr·: Luiz Barbosa,' amigo intimo do grand:e ré.publici} que 
foi Nilo Peçanha e que tambem teve uµi desfecho ideritico ao dp Sr. Borlido 
Maia, na inesma 'Poli.eia Centrai!. Esse me;>mo delegado Ohagas ·já. &e cele-

:ibrizá1'a, aliá;s, corr:.o m a,ndante da aggressão de que foi victima o conhecido 
j oq1a]ista Diniz, füreétor d'"A Patria". 

Ao que se propala, o interr9.gatorio do- ·Sr. Borlido Maia pro1ongou-se por 
varias frloras, ,e, como detido nada tivesse a relatar, não podendo satisfaztr 

.as intérro.gações daque!Ja autoridade, ;foram-lhe então applicados os ·processos 
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.habituaes illa r.efer.itda delega;cia . C'-01feçou então o cortejo dos t@rrnentos rna-
;cui.es. 

O SR. LEloPOLDINo DE OLIV!ilIRA: -' E' urna rnonstruosidad<> inquallficavel ! 
E' revoltante .que se pratiquem crimes de tal naturéza .n essa altura da nossa 
civilização! · ' 

O SR ., BAil?TtsTA LuzAIIDo: - ·são os ernpuuões, sã-o os cho.ques, são as 
compressões - ·nem quereria a;creditar, ta,nto meu espirita se revo'.ta! . _. que 
se emprega, :Para ·que o individuo confesse, decla;re aquillo qua não sa.be, mas 
aue a policia ·p·retende que deve: saber! 

E' com estes processos condernnaveis, c01:r..' essas verdadeira.s machinas 
infernaes que ·se arrancam ca victii;na confissões macabras de revoluções ima-
ginarias ·que estão dia e · noite a trabalhar o cerebro do M.arecha.1 Fo·ntoura, 
e que el:le p.rec-isa justifk'ar p-erailite o .Sr. Presidente da: lV~pub ; :mt. bem 'Como 
as verbas secretas de que se utiliza, afim de le·var a efifeito todo esse apparato 
de força.. ' . 

E' quasi_ incrivel, Sr. Presidente, seja um 1homern suhmettido a regímen 
desta ordem, a- processo vandallco corno esse que acabo de descrever. No 
entanto, Borlido Maia, figura Tepresentativa no mWido co:rr.rnerciai e social 
do Rio de Janei.ro, soe-ia ,}:é uc1na firma irnportantissima de reoonhecida pro-
bHidade, dispondo de. credito ao .ponto de , sa;car em illorne proprio, no Banco 
do Brasil •Como em qua,Jque:r oµtro, qu~o, cin~o, seis -~il co-ntos -de réis, foi 
levado, altas horas da •noite, para um quarto de. urna delegacia de Policia, 
onde permaneceu talvez ~m promiscuidade com gatunos, os mais réles, corr.1 
bebacos· os mais inveterados e, em ·um ambiente infecto, para, depo-is dessas 
miserias rno,raes é submettido ao processo bar·baro da tortura pnyisica! 

Pergunto á Gamara~ aos ho·mens de ibem qµe me dã:o a honra ae Il'l<!' 
ouvir, si não são -capazes de levarem ao desespero os s .ofürimentos infHgiido-s 
11 Borlido Maia? Quem sabe· mesmo si, sob a ameaça de que seri'a sujeito a 
novo _ inquerito, ainda mais toirt.urante, não passa;ram, peJo cérebro de Borl~do 
Maia scenas a inda mais dantescas; marty;rios mais a;cabrunhadores ao ponto 
de, aippro:X:i:rr.a,ndo-se d.e uma janella, sentindo não .poder a:'esistir mais, dizer, 
em um desespero supremo: "Seja e):ltão o que Deus quizer" ...,..... jogando-se 
depois do quarto andar em .baixo, pondq formo á vida, .como uni..:o melo dé 
escapar aos s.uppltcios? · 

O SR.· LEoPoI.!DINo ~El OLIYElIRA: , - Tendo se jogado, ou te~_do sido jogado, 
de qualquer rnaneilra, a responsabilidade é c·a Policia! 

o SR. ADOLPHO lBERGAMINI: - Apoiado! 
O SR. BAPTISTA :LuzARDo·: - Essas 1-ntetrogaçoes, Sr. Pves!dente, onv14as 

por toda par.te, !!jÓ Rio de Janeiro, teem plena justific~tiva, porque foi pr"-
·!_iibido, termiI\ª11~em,ent.e, á imprensa desta Capital - e tenho o tt7s.temunho 
de dous director€-s Cle jornal que receberam tal ord-em da PoUcia - dar uma 
linha; siquer sobr\? "o caso occorri<:Lo com Borlido Maia, mesmo relatando-o 
como um suicifüo .ou desastre. 

O 'SR. LEoPQI.JDINo DE OLIVEIRA: - E' verqade; houve prolhi·bição abso,J uta. , 
O SR. BAPTISTA LuzÁRDo: - -E o facto -é que a mor-te desse .ho:rr.em tã o 

conhecido, tão relaicion.a:do em nossos. ,centros commerciaes, figura de relevo 
no mundo soclal desta ,cidade... ' 

O SR. LEoPpLDINO DE · OLIV'IDIRA: - A11sist! aos seus funeraes e vi corno 
era quetii!o .pela população tod,a do Rio de Janeiro. 

O 1SR. ADoLPHo BIElRGAl'{INr : - Estimadiss-imo-. 
O SR. BAPTISrA LVZARDo: - . . . con 11ecico da imprensa catjoc~, e, corno 

muito bem disse o meà· i!lustraclo coJléga, icoirrv,ivendo com os que labutam 
no commercio, irmanaclq com el!es, não foi :noticiada, como- era' de se es-

.perar . . Os jornaes \le- sàbbabdo~ á tarde, não dera m siquer estas· linhas: 



464 -

"Morreu !hC'>je Bürlid o.Maia". 1E os noores .Deputados que me dispensam a 
honra de sua attenção fi.cam todos autocrizados a re·cQrrer aos jornaes da tarde 
de sabbad'o, afim de constatar a e.qactidão do .que aã!l'irmo. Aindà maiis: es· 
perava-se .que os matuünos de :hontem .pudessem trazer, so:bte o facto a:lguma 
noticia. NQ entamto, sabbado á noite, ás 11 horas, chegava a um dos jo.rnaes, a 
nova, Intimativa da Po.Jicta para não pubU.car uma linha sobre o ' caso, a não 
ser o convite para o enterro. 

·O SR. 'PRESIDENTEJ: -'- Permitta-(lllle, o nobre Deputado. advertir quer só 
faltam dous minutos .para terminar a hwa· regimental da sessão. 

O SR. BAPTISTA J..trzARDo: - Terminaireí dentr:o do pra;zo regimental. 
A pr-0:va de ·que aqu.ella ordem fo·f dada e teive de ser cumprida, Sr. Pre· 

siC.ente, é que nin.guem poderá apontar tal ou quaJJ jornal que houvesse tratado 
do_ facto lhontem, pela manhã. 

A interrogação se impõe, angustiosa: Que houve? Que se passou, em tor-
:ho desse •Caso, de tão singular, que pro·VQCOU o'l'dem categork'a da Policia, 
para ·que sobre ella peza.sse o silencio :propicio ás perversas mach;nações e 
aos crimes mais n·efandos'! Varr.os dar d'e batato, acceitar mesmo ·que tivesse 
envolvido BorHdo Maia em vendas de dynamite: que essas vendas ' :fiassem 
·clandestinas e reprovaveis, como a :poJicia assoalha; prec·isaria :ser demons-
trado, ·porem, .porque ao ramo de ne·gocio e.esta firma está comprehendida a 
venda normal do artigo em questão. ' . 

O SR. LEOPQWINo DE OLIVEJIRA: - E tem licença para negociar efu. explo· 
·si:vos. O GoveF>no é o maior it'reguez da casa Bo·rlido Maia. · 
aos crimes mais nefandos? Vamos dar de barato, acceitar m'esmo qµe ,;istivesse 
im.plicado em um deUcto, era ailé ohrigação da .PoHcia fornecer, 1mmediata-
meIJ.te, uma nota esclarecendo o caso, nota cuja repeivcussão ser·:a inteiramente 
favoravel á autoridade. 

A narração .do facto cQmo occo!'rera, dissipava ·quaesquer duvi<!as -que, ao 
i:i1>"e·z, e mysterio que a p·olicia impoz, faz que se avolumem, pa.ra sua con-
demnação. illl isto tanto mais se imrpunha quanto a occurrencia se deu com 
pessoa altamente 'conceitl:lfü1a. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - iFosse quem fosse. 
O .SR. BAPTISTA LuZARDo: - Diz V. Ex., muito bem. A policia, r'epitÓ, tem 

a obrigação de dizer em que crime, porventura,, julgou envo.Jvido o com-
merciante em questão ... 

O 'SR. LEoPoLDINo DE OLIVEIRA: - Qualquer que fosse o crime, aliâs, essa 
Hiia , seria\ a puniç~o ~ _punição primitiva, que não ' se admEtP- deante da 
-0ivilização áctual. 

, O SR. iBAPTISTA LU'ZARDO: - Entretanto, nada disso· .se fez, e o esp1rito 
publi'co .continua cruda vez mais impressionado, acreditando, ·com razão, tratar-
sé de um crime ·praticado na quarta delegacia de policia. 

Espero, Sr: Presidente, que o Governo, ·por intermedio do seu -Ministro 
'da Justiça, enviará immediatamente á C"amara as informações 11ecessaxias 
para a tranqui!Iidade do povo... · 

O SR. LEoPorJDINO DEl OLI~RA: - E paira a punição. dos culpados. 
O SR. BAPTISTÁ LuzARDo·: - ... e para punição dos responsaveis, se os 

houver. 
· Era o que me cabia dizer. (_M'UJito bem; muito . bem,. O orador é cumpri• 

mentado). 

O Sr. Azevedo Lima: - Sr. !Presidente, é laistima qu~' ?- Cru!Il'a.ra, qu~ 
ha pouco comparecia a este ·recinto em massa, solidaria, compacta, para vir 
dar seu voto a um p;uecer que declara que ao Sr. Arthur Be·rnardes não cabe 
r'es:ponsabilidade em caso de .preterição de direitos 'denunciado por um otfi· 
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eia! da A<rmada; é lastima que ;;t, Camara, uma vez convencida de que hoje 
.não lhe seria dada a f:o.rtuna de contr.ibui·r com seu voto para· decretar a irres·· 
ponsabi.Jidade· ·criminaLdo Sr, Arthur Ber.n:;i,rdes não estivesse aqui presente, no 
momento em que um dos novos representantes da g.rande e generosa terra 
mineira, ;pronunciou um dos niais {Prtm:Orosiqs discursos 1que se tem profe-
rido neste réci<nto. 

o SR. LEOPOIJDINO· DE OLIVEIRA: - E' boru;lade de V. Eoc. 
O .SR. AzEvEIDo LIMA: - E' lastima, Sr .. Presidente, que não tivesse tes-

temunhado, na voz do orador .que me precedeu, a eloquencia borbulhante de 
Minas, a protestar contra o governo de so·mbras, de sitio, de obscuridades, 
dentro das quaes se occu1tam é ·vegetam os mal•feitores; é lástima, finalmente, 
que não ho·Uvesse assistido ·áo protesto lavrado em nome do povo mineiro, em 
cuja terra, nenhum· de nós, nenhum brasileiro verdadeirarr..ente lucido, .pôde 
comprehender seja tão grande à indif,ferença, e tão musulmana a apathia., 
que não sinta o seu povo, como· o das demais unidades da Nação, os ím-
petos de revolta e indignação contra os .costum10s de nossa época triste ·e ca-
liginosa. 

O .SR. LEoPOLDINo DEl OLrWIRA : - Seria um desmentido ao p:;i.ssn.do de 
Mi'nas, e isto é impossisveJ ao riovo de minlha terra. 

O .SR. AzEVEvo LIIY):A: - Parca honra qp .gramde Estado, cuja historia ê uma 
successão ininterrupta de reivindicações e de pelejas em ·pról da liberdade, 
para a .pro.pria honra da bancada mineira, e ·da gexação da qual já vou sa-
hlndo, a,cabámos de ouvir a voz do iUustre representante do Estado de Minas 
Geraes, ne:ise reomento incandescente de tumultos politicos e de fervores pa-
triotices, como signal efoque:nte de clamor co•ntra a grande enfermidade que 
nos vae consumindo. 

O Exercito, que a mentalidade dos homens' de poder está lentamente re-
duzindo a um instrumento .para o exercddo de castigos patrida.rios; o Exer-
cito, que a l-0-nga e sórna esterilidade da paz continental fo-i pouco a pouco re-
duzindo ás liliputianas proporções dos exercitas das pequenas repli.bUcçi,s ua 
Ameri'ca Central; o Exercito glo·rloso e homerico do Brasil, que as tntrlgas 
da baixa politicagem, que· a perfidia dos homens pubUcos, que a delação or-
ganizada e systematica reduziram á .Jamentavel situação de guarda pretoriana: 
o Exercito Brasileiro ipara o qua1 a Camara vae votar, no papel, os .creditas e 
deterrr..!nar os eiffectlvos; o Exercito da hora, que passa não esta,, deplorav<JJ-
mente, não está á altura de representar o seu papel histori-co ,na defesa das 
instituições e na guarda do regLmen republicano. 

Que se diria, então, cria hypothese da defesa da integridade nacional, da 
protecção das nossas fronteiras, si acaso o lntortunlo nos perseguisse a tal 
ponto que h.ouvessemos de ap·pe!lar para o concurso do Exe-rcito Brasileiro 
contra passiveis invasões das nações lirríitro·p<hes? Si elle, Sr. Pr'e.sidente, 
já não está. apetrechado para consol!àar no Cattete o Chefe de Estado, que 
e o Sr. Bernardes;. si, armado de todos os rec.úrsos que a tactica moderna 
pôde urdir e de tódo o numerario que as exhaustas ar•cas do Thesowro pódem 
fornecer, não chega, siquer, a anni'quiilar um troço reduzido de brasileiros 
que operam dentro do · territorio. sob a dir.ecção suprema do General Izi-
doro; si' não •pôde destroçar esta fracção insignificante 'das nossas forcas nü-
litares, que se.ria de nõs, Sr. Presidente, si tivessemas de supportar as des-
graças da .guerra externa? Que seria da !felicidade patria da tranqui!lidade 
nrucional, da no·ssa integridade territorial, si fossemos ohrigado sa appellar 
para o concurso de millhares de sargentos arvorados em tenentes, forçados a 
nos so·c·correr do ana!.phabetisrr.o, do apedeutismo militar a que o Governo en-
tregou missão de .commando? Que sexia de nôs todos, Sr-. Presidente, si o car-



:runão soasse conv>ocamdo os patriotas âls itrroas illa defesa da honra na· 
ciona;I'? 

Attentem os homens i do. Governo n;a im'PO!rtan1qiia prelil.omenai. de$&l 
perigo que ·nos envolve e nos cerca, e para o qual, por muito que o quélramos 
dissimular, nos cnamam a attençao as ambições imperialistas da pofitica inter· 
:na1c1ontt1 . 

Não seria certamente; Sr. Presidente, com esse Exercito, pro.posita<la· 
mente dissolvido que a Nação iria fazer face ás contingencias da guerrru ex· 
terna. Esse Exercito de papelorio é o mesmo co·m que o Governo mão tem 
podido asphyxlar o pequeno conjunto de brasilei.ros destemerosos que vãô 
traçando, atraviês da carta .geog'raphlca da ;nossa Patria, o mais luml'm>sD 
aos sulcos 'em prol das Uberdades nacionaes. 

Que ser-ia de nós, Sr. Presidente, 'si, anarc·h!zado o I10SSO Exer,cito., rotos 
os vineulos de solidari'edaue dos brasileiros com os !representantes das classes 
armadas, anniquillada a ascendenicia moral do·s homens dEl farda, relegados 
ao desprezo os representantes do poder m!Utar que seria do Exercito brasl· 
leira si, na hora amarga .que a nossa nacionalidade atravessa, o pro.prio füa· 
si'!, consti:tuido pÓ>r tudo quanto de rr..ais puro e mais · aprovei·taveJ o pâlz 
possue, nl'.!.o se levantasse para offerecer o concurso do _seu braço e' a col!apo· 
raç·ão da sua intelligericia na defesa da CPatria? ! 

· Si eJle não se apparelha para demolir de uma vez os que â visà.o los 
governa:ntes parecem mashorqueiros, é porque recocrlhece .que justarr,i.1ente çotn 
essa fracção reduzida, mas destemerosa de brasileiros, rebeldes é que milita 
o que de ma;is nobre e de mais fidalgo possu~ a na;cioru;tlidade. E' porque 
e!le jurou que nãe ha de fazer que se derrame sobre o nosso sólo o sangue 
~eperoso dos seus irmãos; é ai·nda porque decididamente se obstina em Feagir 
pela -- inerda, pela apathia ~ pela indofoncia á!'luelJes que os seus sentimentos 
de .patriotas e ' os brios ,de cidadãos não reco·zr..mendam _que combatam pelas 
armai:! . 

.Só um cêgo de VO'ntade, só ·um obiterado co·rnpleto, só o fanatico obtµso 
poderá. ainda igmorar que o Exercito brasileire> nég~ obstinadamente , o con· 
curso da sua efficiencia para a sud'focação da <rebellião, O appello ~s mili· 
ciaes esta&uaes, cuja acção militar,- quando não aibsoiutamente ino.cua deill:a 
na região do rico territorio por ond~. passa .as pégadas -esterilizantes das 
patas do cavallo d e.&ttila, não si.gniifica sinão o desespie.r-o .que infunderri as 
causas perdidas. 

Quando, Sr. Presfü.e·nte, não d'0$1le cégo ou amauroti<lo de ' n'as.001J\1'<1, 
qualquer verificaria logo que, pôr de lrudo o Exercit-o para :recorre1··. ás po.1· 
_cias inexperientes e sem folha corrido"! constitue, em !face dos home~s de 
intelligencia esclarecida, ·o infücio mais vehemente da dissolução das nossas 
~orças arrr..adas . 

Os nossos soida;d-os do Jilxercito mal'icham custodiados, esco1ltados peias 
policiaes :rr..Ui>tares dos varios Estados, que 1eontribuiram com a sua indisclpli· 
na e desorganização, -para o auxilio aa 1Sr. A. Bernardes, quer a do· Esta· 
do do Rio, cujo ssoldados .praticaram furtos authenticados na capita Ide São 
Paulo düs .quaes resultou a abertura de inquerito na 1capita;l fluminens,, q;uer a 

_ co Estado de Sergipe, .cujas legiões depandaram como por encanto á vi$ta: das 
tropas do 'Mare·chail Isidoro, nas regiões' dos eónfins da nossa Republica <10ID 
a do Paraguay; quer as da Bahia, as cj.o Rio G'rande et coll'1'cwmi·tante, caterva, 
que outra cousa não teem fei·to sinão acompanhar á distancia, em comboio 
de estrada de ferro, a marcha das eolumnas . rebeldes através dei sertão bra· 
slleiro, caminho do littoral, em busca da::; ci'dades onde, mais cedo ou mal~ 
tarde, irâ tremular, para gloria do paiz, paira feUcidade do Brasil, o\.pendão 
das_ 1lfü&dades vi!ctoriosas_. ' · 
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Quem, EJr. Presidente, não perêebe o tragi·co e sombrio desta hora, em 
q~ não ê para o Exercito que o GÓ<verno vka os seus ol'ho-s açodaidos, mas 
paira a policia das varias unidades federativas? 

Para que chegaissemos a este estado la.stimavel de desorganização e de 
desordem, certo ê que conco.rrer:am todos os !Governos da Repub1ica. cuja in-
curia, desleixo e incompetencia t eem sido 1'.acto·res maximos do desanimo, da 
apathia, do. c·lJ'áos e da desagregação •que contam.inaram tedas as províncias, 
da administração. 
· E verdade, Sr. Pires!>denté, que os graindes propa;gaindistas da Republi1::a, 
os raro.s abencerraigens da;quella •bri1hante cruzaida de ·1l.9, os que ainda sobre-
vivem ao oceano de desgosto·s que lhes invade a . alma, esses confessaim, ha. 
muitos annos vêm confessa ndo que não ê esta a Republica do~i seus sonhos. 
Nem poderiam elles imaginar que, {leposto o mais U6eral dos ,sobera.nos phi-
losop·hos, po·etastro de veia curta, mas ibrasi.Ieiro sincero e leal, fosseo pl'lhl 
entregue, de quatr'o em 'q·uatro ann~:s, á ves·ania .a:drp.inistrativa de caudilhos 
em alguns dos quaes a gente não sabe que mais admirar, ai a negaç~om
pleta para o papel de estadistas que· a R epuiblicà lhes reservou, ·si a pro-
pensão innata .para prejudicar o erario da Naçã o . Não ê menos exa'êfO, to-
davia, que, sem em0bargo de todos os confUcfos Intestinos· com que a-ll'spu-
blica, muito n atura:lmente, se vae co•nsoiidando, cabe a culpa maxima ao 
adual detentor do poder, que jurou aos· seus deuses leva'.Iltar um monumento 
de desgoverno so.bre os destroços da nacionaifdade. . 

Deodoro, o funda dor das i:~stituições , o consolidador do regímen, t a mbem 
Eentiu, no proprio Exercito de onde saniu e com o qual pr'o'Clamou as insti-
tuições re.publicanas, a oppo•sição dos mifitares refractarios . ao regimen' mi-
litarista. . ' 

E dizer-se que o Exercito que o 1Sr. Arthur ll3ermardes combate e dis-
solve, ê dissolvido e combatido porque aspirã a instituir o regimen. mili-
tarista! 

Tambem, \Sr. Presidente, Deodoro, a cujos surtos de imperialismb lrre-
freavel o E xercito ·de 91 se op,poz cem de.nodo, e a 1\/(a:rmha, sob a chefia de 
Custodio de Mello, có.mbateu •com lntrainsigencia, tambem elle. sentiu que per.-
passava pelo pai21 uma hora· .sinistra e perigosa .. \Mas, então, que fez o serep.o 
rnarec.hal, a quem ·a :RepubUca deve a sua propria existencia:? Renulllciou 
abrnigadamente ; ent'.regou ao seu successor ~eg-itimo o .poder, pelo qual plei-
teavam as aspirações ai~da mal caldeadas dos repuiblicanos incipientes. · 

Floriano, seu substituto legal e immedia to, tambem teve de ibracejar em 
uma revolução prolongada, que se iniciou com um movimento militar, e se 
desfez, a ftnal, em uma .guerra de caraicter puramente civil. Floriano tam-
bem, contra o qual se levantaram as hostes revolucionarias de 93, SEmtiu o 
amargor da discordia civil e ó. estrepito das arm·as em .toI'no da sua cathed:ra 
presidencial . 

Mas, FloTiano n1fo invocou o auxiUo das armas mercenàrlas, nel!l a rmoa 
em pé de guerra, nas cocl:\.illas · do Rio Grande, [lara combater as hostes re-
deralistas, as legiões de estrangeiros assalariados e de meI'cenarlo·s polacos e 
ita!ian·os, para esm agar, em [uta !l'ra.nca e leal, o movimento mi!Harista. 

Nem ainda do aip.pelJo ás '.Policias militares dos Esta:dos se serviu o ener-
gico 'Successor de Deodoro :para suffocar o movtmento subversivo, que o seú 
patriotismo e denodÕ. conseguiraim ·!imitar. 

O SR. \PRESIDENTE: ~ Lembro aa. iilObre Deputado que estão findos os 30 
minutos de que dispunha ,para discutir o artigo primeiro do projecto. 

o 'Sfü A!zÉwÉmo .LIMA : - Decla ro .a V. Ex. que o:plno. pÕr fallar ais dua11 
horas seguid1l;S, desistilildO de usar da pailavra sobre OS OUtrOS airtigos. 
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o ;SR. !PRESIDIDNTE: - - V . Ex . .pôde pr.oseguir. 
O SR. AzEVEIDo LI.MA: ~ Floriano, dizia flU, :poz ,termo á lúta fratricida, 

ap.pellando para as forças vivas do p@.iz, para o sentimento nacional, mM 
:nun·ca para as arma,;; alugadas e encommendadas de l:frasITeirâs ãesnatu· 
ra:dos . 

_Prudente de Moraes, Campos . ISalles, Rodrigues AJlves, Hermti:EF ·ttaFiin· 
seca e Epitaicio P essoa, todos elles·, salteados· pela infelicidade CJ.a discordia 
c_ivil, nunca descera m á rtriste condi<Jão de leva ntar contra as g~oF!as mil!· 
tares do .paiz a s armas dos .polícíaes 'dos Estados. Coube, portanto, ao Sr . 
Aurthur Êernar'des a ·pouco Jottvavel prioridade no uso -de process0s que, 
afinal, r eduziram 0 Exercito á impotencia aibsoluta, tra:nsforman·do-o em iµs-
trumento das suas ,pro:prias ambições. 

Dos .patrícios illustres que a vindicta offlcia;I vae-.perse•gulndo, a poder d~ 
sitio tantas ve'Z'es ,prorogado, nenhuma claisse. tamam.ha copia de represen· 
tantes forneceu até agora, afim de que se .povowssem os calabouços e t1A! 
Ilhas desertas da bahia e do littoral, como o Exercito Brasileiro. Expoentes, 
dentre ós mais autorizados das nossas classes armadas, os mais legítimos 
~xpoentes das nossas forças militares, desde o posto elevado 'de ma;rechal ou 
tle àilmirante, até 0 de sim.pies soldado -graiduado, em ibarda se ach•am reco-
lhidos ás enxovias da Detenção, da Casa de Correcção, da ilha Rasa, da Hha 
Gramd'e, e da ilha da Trindade. 

~á mais ·de uma vez forneci. á Camara os només dos mais brilhantes or· 
namentos de Exercito e da Armada, qire, sem nota de culpa;s ém accusações 
fundadas1 se'.lll promessa si"quer de .proxima denuncia, estão recolhidos âs pri· 
sões civis ou militares, alg uns até de envolta com sentenciados punidos po,r 
crimes communs, - __ sein que a Camara houvesse revelado ; á audigão desses 
nomes, o mais t.enue vestigfo de -sensibilidade, como se nada merecesse della; 
a sorte desses 1patricios a quem a Naçifo .. deve assignalados serviçôs. 

Li á CaimaJTa;. certa vez, assigna da por '54 officlaes ·de elevadas patentes 
.do nosso E.xercito, uma carta im.pre ssionante, em que, com o descreverem 
os seus soffrimentos inominaveis; arguiam contra o Chefe do Estado, contra 
os poderes constituídos, as .mais relevantes accusações. Depois d·isso, novos 
documentos , trazidos á tri1buna, ·por ,mim ou .por meus companheiFos de mi· .• 

- noria parlamentar, foram adduzidos como demonstrag,ão ' dos maoffi" trato_s, do 
.pouico caso com que o ·Govern'°' visa· es.pec.ialmemté os homens de responsa· 
bilidade nas cousas militares. , 

.- ,A-gora me-smo, Sr. IPres-idente, offerece-se-'llle o ensejo para demoIJ,stra,r 
quanto soffrem os homens a quem a Constituição impede o dever de defender 
a orde.m interna e a integridade nacional; agora m€Smo tenho. em mão uma 
car.ta, eloquentemente redigida 1por um dos vultos da mais elevada respon· 
ss•bilidade e consideragão, militar de brio, a quem ,não atemorizam as a:mea-
c:ii.s do poder, o qual vae s of'freando, numa detenção que já excede ile mais 
de tres annos, o casti.go tremendo que o- Gov.erno do Brasil rese;rva aos que 
não l-he juraram fidelidade tnc,ohd>iciõ:naL 

Vou lei-a, Sr. Presidente, para que os elaboradores do projecto que füra 
as forç·as de terra ·e rnar, saibam qúe mais ·grave ainda .para os, destinos das 
forças militares do Brwsil, do que displicentemente votªr .projectos de lei 
;:mnua, quaes estes, e :relar .pela honr~ d.o . Exercito._:_ pres ti!i'iar -os mHitares, 
salvaguardar o ·b.rilho dos .homens de guerra que ·consTituem n_o estrangeiro 
'e expoente da nossa cultura e a .proteicção dá nossa civilização. 

Ouça-a a Commissão, ouça-a ·a Camara e saibam que· essa ·manifestaçãn, 
trazida até seu conhecimento, pelà epistola de 'um militar de elevada patente, 
nã.o representa um facto raro, esporaüko, antes, •grâSsa de manéira · endemipà 
dentro das fileka s militares e cónstitué a semente. da discordia civil, que ae 
alastra pelo Brasil inteiro. 
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Eis o que diz a carta: 
"Hha Grande, 20 de Junho de 1'9,25. - Exmo. patricio. Dr . .Aze-

vedo .Lima ~ SaU<'laçõeis. 
IPermi.tta V. Ex. que, vencendo a nossa repugnancia em revolver 

"1 as miserias- da actual situação, .peçamós sua valiosa intervenção, no 
sentido de .tomar ·publico mais um vexame que º' Senhor Setembrino 
aicaba de infligi.r ao.s officiaes presos, em virtude do estado de s-itio . 
De antemão saibemos que a denuncia do <facto de que o· vamos scien-
tifi,car, sómente poderá ;provocar um redohram'enT:ó de acção. da ma-
chlna .oompress~ra em ~uj'as engr,enagens nos debatemos. indefesos. 
ha maJs de tres ainnos, uns. e· onze mezes. muitos dentre l!lÕS. Dado 
o delirio de ar.bitrio . que se aoo,ssou do animo dos uue occuoam as 
posicões de mando, nada, aliás, poderiamo.s es·perar que se ruiseme-
lhasse ao ,gesto de reparaçãG que tal iniquida de acaso provocaria em 
dndividuos em .perfeito equilibrio mental. O nosso fim, escrevendo 3, 
.V ; E:X: . . é , sõinente conicorrer com mais um depoimento, pa:ra o fu-
turo julgamento. desta época de incriveis baixe'?las e maldades re-· 
voltante.,,. . 

:Passámo.s os mezes de Novembro e Dezembro do amno findo, ;na. 
Casa de Correccão., entregues aos c11-iàaàos profissior11Q,es do incompa-
il'avel carcereiro Sr. :Coureko : De seus cubiculos ignominiosos foi. 
JJos arra'Ilcar, nes primeiros dias .de Janeiro. um habeas-car;vu.• dn 
lfluoremo Tribunal, em consequencia do qual viemos parar nesta ilha, 
onde g'osamos a comDa'Ilhiâ. de umas t:r'esentas praças, armadas cíe 
metralhado·ras, fartamente municiadas, tudo - gente e machina.s -
sob a direccão de rnfficiaes da mais absoluta confianca gover:na-
mental. 

1Y[eno.s indignamente installmfos .do que na óasa de ·correccão, 
dada a differença entre os aposenfos de um hot_!il de 4·• orc).em e o!il 
nav·orosos cubiculos daiquella penitençiaria, iamos àrrastanc).o -a nossa. 
vidH. de .prisioneiros do Esta~fo. quando fomos, nestes ,ultimo<! dias, 
chamados á realidade oela mais recente "'das 'providencias do Mi-
nistro da Gu.erra, sobre a nossa situa©ãÕ .. 

·'l'rata-se de uma medida muito S·imJ;Jies, mas baistante slgnlflr 
c:;i.tiva .co·mo V . . Ex. deve saber, o preso, p'or mais que seja mashor-
queiro, trahidor á :Patria, discolo, bandoléiro, perturbador da ordem 
~ ntras cositas m.á,s., do rico vocl!-bulario offidal, tem de s.er ali.men-
tado, entre outros motivos, .pai:a que a sua morte, por inanJQ1ª,o, -não 
forneça assumpto aos d'iscurs"Os dé ·uma oppos1Ção demolidora, nem 
'Provoque requerimentos da nat ureza do que foi, recentemente, apre-
s entado ao ·Senado pelo !Sr. Dr. Moniz ·S'odrê. ]!}, Juiffça· se faça ao 
Sr. 1Setembrino . Eile nos tem mandato fornecer comi.da. Tambem te-
mos .paigo, aa illustre ·cabo de guerra, n;,., melhor moeda . Até este 
momento, n erihum de nós teve a údéa de- morrer de fome, po.rque para 
ir para o outro mundo, resolvemos aguardar a -pena de mor~e que 
'!los promette a reforma constituciona1, qir~fanto . en.thusiasmo des-
·perta na gente de saCUo paJtriotismo que vae levando o Brasil á 
(floria .. • 

As-sim pensando; comiamos, disê1plinadamente e ati! c;om 1rre-
freav&l appetite, nos dia~ de frio, o xarque de,teriorado, o arroz com 
ciseo e -0 feijão duro que nos serviam. 'l'omavamo.s, .regaladamente, o 
<'at'ê amargo que nos forneciam, ;pela manhã. A'Colhiamos, com ale-
gria ·de meninos, á hora da merenda, as bananas amadurecidas é, 
força que se nos fa'z1~m ap.parecer na:s refei-ções á guisa de so,bre-
me-sa. E como a mai-0ria, entre l!los·; seja .constituida de môisos, a 
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prisão não tinha, nem ,podia ·ter, o aspecte de uma casa ende se, 
curnp·rissem ;penitencias.. · 

O •Sr. Setembrino soube disso, e não gostou. Soube-0 tambem o 
seu col!endo gabinete de majores aos quaes o facto irritou .•. Os 
rUscoi-Os ha muito não baixJ.Lvam ao hospital, com o estomagt em 
pandarecos... . Os mashorqueiro·s di;geriam, b-ráVãmente, as pedras do 
arroz e o sebo do xarque... Qs trahidores â Patri!i, regalavam-se 
~om. o , caé de kiosque . . : "IPrOOisàimos co.gitar do ine1'h()r. meio dll 
fazer-lhes sentir o peso da legalidade, em·quanto o eminente Sr. Her· 
cula<no de Freitas manipula o instru'mento de morte que qs ha de 

~ ilespachar :para o inferno· .. . "·, monologa.ram. E .si assim foi ·l)en-
sado, melhor foi executaao; sálvÔ seja... _ . 

O egregiQ candidato dos s irgueir.os á presidencia d<J. ' :jlepubllca 
sabia. que os Ófficiaes preso·s d'ica;vam, ;pefü simples factB da prisM, 
reduzidos de vencimentos. Avaliava, éom muita . approxifUaçã.o, o 
desconforto, a angustia, a penurià em que se achavam merigtilhadoli 
esses tristes lares· desorganizados. _ 

'J.\!J1andou, poiis, fazer:'.:íhes carga de toda a despeZ'a · que o Governo 
tem ti'd~ com a sua alimentação ãté ·hoje e aeterminou que, de ora 
em diante, se lhes cob~·assem mensalmente o -xarque deteriorado, o 
arroz com. cisco que aánda não os puderam matar... ' ' 

Que importa que es_sa infeliz de1i•beração .. vâ attingir .murneres e 
•erlanças? Po1s não .foram principalmente crianças e mulheres 33 
vic.timas do .bombardeio de S-. Paulo? Valerá a pena gasfu.r pa1lay['SS 
em niustrar a sua illégalidáde? Que .adiant{l;ria, dada a menta~idade 
do momento,, eviâenciar o al;lsurdo de ,, diS!pôt o Gover.no arb~t.raria

mente, da liberdade de outrem e, não satisfeito, ~xtorquir o dinheiro 
necessarie, para Q a!im'enta;r? Qu8:'fila,s vozes a·utorizadas e . sensaitiis 
não se elevariam, inas dua;s Camaras, para demonstrarem c<Dm ' os 
melihores argumeJJ.tos, que o erriineni:í'l soldado' está :pi:o.cedendo com 
a mais louvavel correcção; de ·a-c!côrdo coili1 a benignidade que o egre-
gio, p11eclaro e mag.nanimó chefe' do !ElstaJdo - exige se dis,pense aos 
seus mjustos e contwma.ze8 âdversarios? Pois o ca;so d_olor:osissimo 
daquelle sargento que compareceu quaisi moribundo â à udiencla do 
juiz, que estái presidindo a formação de culpa · da cons·piração de 
Qutubro, .não <foi contestado~ provucando · pilherias do pro:v:ed'or. da 
\Santa Casa? · 

Resta-nos, ,pois, pe-dir a V. imx. se ·digne ,:!'azer sobre o acto ao 
Sr. !Setembrino- os commentarios q·ué porventura lhe suggira o seu 
deshuman~ corµportame:nto. · · -. . 

Quanto a nós, eséravos brancos ·do ISr. 'Héi'culano, cabe.-nos à.pe-
nas paraiphrasearmos a saudaçã.o que; tantas ··vézes, rebflou õUttr'ora, 
nos circos romanos: Ave, Setemhrino . .. etc.'". 

Sr. Presidente, V. Ex. acaba de ouv·ir a leitura des·sa eloqllente e tnteres· 
sainte peça, por signal até litterariameiite oocripta, e por certo S'e oommove<râ 
deante do desgosto optimista e ironico que p eT;p·assa JH?los termos da epistola; 
a 'Gamara, a ' Camara iTufe!i:múente, p.or di,sci.piina, por solidariedade poliJtica ou 
por º ·1.\·txo qualquer sentimento que não poderei talvez defini.r, 'mrus umai vez 
:ficará :ilhdifferente e impassível perq,nte o quadi;-o dantesco ,que a missiva nos 
esboça. , ' 

O Exercito, porém, o glorioso .Exer·cHo brasileiro, cujo effectivo pi:tl:orerea· 
mente se diz que será d'dxado em trinta mil e tantos hõmenis, o lllirercito' dé 
fantasia, o Exercito de fi.cção, o ·Exercito de '[)arada, que exi.ste apenas .na 
inventiva dos senhores do Poder; esse exercito, ao qual, pelo m enos, dE!Vam 
wbrar alg1ms soldados e restar a.Jguns sar:gentos com:r:riüisiomados, ffo.àrá teu· 

1 
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do oonhecimento dos proc:essos C·Om que o poder publico __ no Bra.sil trata os mi-
litares ,graduados .. 

QúEJ!Il as•signa es'sa carta ê um major, ê um digno so1dado, CuÜo l!lome não 
leio, ST. Presidente, se bem que V. E ·x. haj.a v:erificado . que estou au toil'izado 
a fazei-o; ·p'elo me~os, u texto da carta não me vêda esse direito. 

Aqui se aeha a assiignatura do of.fidal. -E$tcm informado, por pessoa das 
mais fldedignais, que a carta ê aibs:oJµtáml•ente l!-Ubhe-ntica; mas - :tamaiilho 
é o ·odio com qüe ·se perseiuem o,s homens. de .boa 'fé, de lea.Jda~le e de s·1noo-'· 
irioode comprnvad:as - que m0 não ãiba;Janço a revelar desde já á curiosidade . 
do Sr. titi,!lar da pasta da GueFra, o nOIIlle do major que a subscreve. 

•Pôde, porém, o paiz, pó.dem as forças mi!it~res, póde o Hrercito inteiré. 
saber, se já .If:.ão S3JOO, que os seu.s companheiros de armas e de carreira saf-
frem, como acaba de imifurmar este bravo ma(ior, sem culpa positivada, os ma1-s 
de•gtadantes cast:igoS' e as mais mesqui•nhas1 perseg>uições •. 

,Essa call"ta será :necessaria;ment ellevada, atravê;s -Oo unico Órgão, relatilva-
mente iivre, de. publiedoode, que existe - ·o "[)da:rio do Congil'esso" - ao co-
nhecimento do paiz. Stlrá, dfgo npà, p:011qUe a p.ropr~a liberdade,' da qual ain.dar 
até pouco tempo subsitsti3iffi vwgos resqutcios no seio das Casas do Parrrunen-
·to, a propria lib.erdade dos debates, a pu!l51icidade dos di'scursos· 1oram escor-
raçadas do numero dos direitos parlãfu·entares, e não encontram a;b<ri.go nem 
yelhacouto nas •columnas do or.gão o'ffici'al. 

Assim, 1Sr. Presidente, não po.sso affürmar que a carta venha ·a s·er publi-
cada. V. Ex. e o Secretario, em breve, responderão. El!a n a da possue d<> 
im\onveniente nem d 'e attentato-rio á tral),quillidade nacional. Como V. Ex. vil, 

·<istá e·scri-pta com. :benevoJ.a i!:"edaicção e repas.sada de estyJ;o um tanto scep.tico, 
um tanto 'humorístico. Não se pôde, ;porém, ooqiÍlIIlal-a de e:iwitar a atmV'sphe-
·ra sediciosr:Z do [l'aJiz, óomo já tan:tas veze:s se' tem ;feito em relação a alguns do-
JCUi!Ilentos ·que eu e outros ;parlamentares temos trazido ao co1nhecimento dà 
~ação, p_or i.ntermedio j!a tri.buna, mais ou menos livre, das Casais 'tlo· Gon-
gresso. -

Não s~t, ,Portanto, se essa darta sera. dada a. .. publicidade. E 'spero que o 
seja, Ella teiih as suas arestas arredo'ndadas e o .seu autoT :forcejou por Lhe 
lni:tigar os a r dores; de ~odo que, ipu!hlfoada, como espern, levada aÓ iconhect• 
mmto doi>, outros membros das corporações mHitares, e- entrando em contacto 
com :o.s nossos c<i111cidadão.s ,dei·xe bem evidente ó proceder, quando menos, ir-
regular e reprovavel do Governo, em ., re'feirencia a homens dignos do mais 
le•g;itimo apreÇ-0 dOS C~d·adãos e dos S€U.S supeTiores hi&archicos, cavalheiros 
cathegorisados, miJitares de irreprehens-ivel procedimento, que não têm outro 
meio de fazer que as suas lamentações e os •seus queix~es cheguem atê ao 
'Conhecimento do p·aiz, senão ai,pipellaindo, .c;omo esse, a quem não tentho a tor-
tuna de pessoalmente conhece·r, paTa os of.ficios d.os seus representantes ele-
'cttvo!l. 

!Não ê, po;rém, eS!ta ~ desde já ]J'I'ev:i:no aos meus concidadãos - a untca 
<larta que em meu ;riodér se encontra e que red'ere .factos escandalosos, desen-
rolados na penumíbra dos p·residioo. 

Amanhã, necessariamente, a'lguns dos encarniçados ãiigão,s da m:aioria par-
lamentar, ou, talvez, algum Tep;resentante de.ssa imprensa, para a qual a ad-
mi·nis:tração do !Sr. Bernard~s · é 'lllTh desfiar de prodigios 'e maxav11has gover-
aiainentaes, !irá, quiçá, assomar em defesa do Governo, p·ara impugnar a a\i..:· 
thent!cidade da carta. ' 

'D'eclruro a V. Ex. que, nesse ··caiso, me verei olbr-1gado a revelar o noma 
de .seu autor, como o farei daqui por 11eante, .todas as vezes que duvidarem 
da authenticidade das -cartas, como, atê agora, duvidei da authent!Didade da-

/ 
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queI!a que se ddz da laivra do Sr. Arthur iBe.rnaroes, end€1I'eçada 0)(} ifa:llecldo 
Presidente dº E ·stado de Mtnas, .Sr. Raul Soaa:es, e que suacitou t~ Clll· 

·leuma na outra Casa do Congresso que já q:uasi eJ.evou á celebridade epistolo· 
gra:phica o .Sr. ,Arthur ;Be.rnai·de·s . 

N ·o :te1mpo em que os iGover.nos m<als ou menos <lesorganizadt])s do lirruiu 
se v·i.at.n a braço::\ com as vioi.ssH:udes da di.scordi.a civil, nos outr.~ qua;trien" 
nios que antecederam ao Governo do ,sr. Arthur Bernardes, tamibe;m hOU'l'e 
est8Jdo de sit!Ó. O estado de sdtio; de&gxaçadamente, é no (Brasdl uma lnstiiui· 
ção de ·caràcter qu'aisi puramente nacional. · 

Tambem houve, Sr. U?residente, oensu.ra da imprensa, prisão. de adveFsa· 
rfos politioos, desterro de desa.ffeotos, distribuição, mais ou ·menos velada, dos 

' din'heiros ;prublicos., sob a fô<rma de verba •S(:)creta, e quejanda.s· «~ous;ts e.scan· 
·dalo11ms; m as nunca; como agora, o pov.o se sent~u tão saturado de des:gosto e 
tão transbor.d·ante de aborrecimen,to, a ponto de nós, membros da i'Thfünitamen· 
te peque;na ·repres.entação da minoria, nos encontrarmos tão russal~os pela 
correspondencia que denuncia ilndi.gn:ação ou pelas missivas ait.r.:xvés das quae6 
soltam s_eus 1brados de protesto e angustia os pa;fricios aao-l'rentado•s. 

Si o:ne disip.uzesse a ler toda a coJ!ectanea de do·cumentos que .me teeru 
sido trazidos ;por mãos piedo•sas, desde as :pro·fundezas dos cà.J.a;bouços onde 
geme a i!ina iflõr dos 'Patridos, a e.amara µaderia averbar de suspeitas esSM 
provas documentaes com:- .que . jál na tribuna da alta Camara aissombro"u o .palz 
o Sr. Sanador .Mainlz Sodré . 

Não tenho o proµo•sito de commover a "sensibilidade, si é que runaa ~üO· 
slste, da ·O.amara, nem quem, Sr. Presidente, eS[J.icaÇar :ã pruxolea:ri.te emotl· 
vi«:1adE< dos Srs. Depu.tados, trazendo-l~0s ao conhecimento toda a série de tor-
turas dante.se.as que aos nos,sos ·patricJi.os sé imip'!lze:ram rpor obra. e graça do 
Sr .. Arj;hur Bernardes. · 

Imagine V . . E;x ., Sr. Pres~l'feinte, como nlto recrudesceriam essas fontes 
de infor·maçOOs.; como p.ão s ubiriam d0 rponto, como eu ·não me veria i·nundado 
de noücias escandalosíssimas acerca de no.ssa vida. '.POlitica, reveladoras das 
prati.cas a nti-repubUcanas que estão sendo adoprtadas, si, ào em vez deste sitio 
trev.oso, dentro do qual s e vae asphyx.iamdo a nossa 0ultur.:;L e á. sombra do qual 
p.rospe·r= os patrimonios, os .l;i.averes, a:s rp,oss·es de illJIU·itos serventuru:ios do 
I\]siiado, - ·p.a;ra os depositas dos quaes;· 'POr via tort'llosa e escusa, derivam 01 
Çl.mhe1ros da .nação - si ao ·envez desse calamitoso sit_io, gozassemos' de ampla 
lfüer,dade de communicaç.ão ! . · 

Incomm'llnicrubilidade severa, r,igorosa, totã.J; ,prisõ·es á viJSfa, ibayonetas a 
por.ta, tudo, entretanto, tem sido de'Qalde .para évitar que cá .ifóra ouçaimos 
os vagos .rumores dÜ'S i!IllYSterios ·que .se e!a;boram nos ·fundos dessas pr;isões! 

Os :portadores de ciia:tas comiseguean illudir. a vi.gil.anda· do cer.bero e são 
,traTuS'POStaJS, - ._--custosamente, é verdade, mas .são sempre transpestas, bem 
ou mal, - as barreiras que as a utoridades vigilantes oppõem â •Oommumca.-
ção· do mundo exterior, com o seg;redo dos ,caJlabouços. 1E dáhf,""talv:ez;, porque, 
quem sabe? as proprias sentineHas estej.rum pactuando em segredo com os 
sentimentos dos detidos , ~ d'ahi o chegarem atê mim as cartas, as infoma.-
ções, .os Tecados, a;s advertendas dos meus pobres patr1clos, que a v1mg~ 
dos .cf~tentores do poder arraS'ta á miseria e com eUe.s ais suas :f.arriillf!JS, arrul· 
nado·s, combalidos, faz;endq que, graças ás necessidades c:orpore<J,s de· toda. a 
especie e á deficiencia ~irrnentar, vão •sendo lentamente• .oollBUimidos pe; I) odlü 
entran,hado. Por i·sso mesmo que já Jhe transparece qu1:iJquer eousa, é que o 
Chefe d:i Estado se obstina em governar •SQb o s ith permanernte, um i<oe maia 
verdadeir.os e i·nc9ntestaveis vest~gio.s do retrocessô m·ediev:al, reminiscenc!a 
dos senho·res d'eudaes que .gove·rnàvam a voder do ai:íbltrlo, sem lel·s, sem not· 
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mas, impondo, ao saibor de seus caprlclhos e á 1mercê de suas mais· cond·errma-
veis veUeidades, todos os castigos 0com, 1que se reprimiam as ·aspirações do·& 
servos da gleba. ' 

E' que eJle ·descobriu que, si esse sitio é macula indelevel do seu GoveF-
nÓ, não é. menos tambem ·a seguramça, a garantia de sua estabilidade no poder. 

o SR. 'LEoPOLDINO D.El OLIVEIRA: - Aliás, o proprio GD<Verno já corufessora 
todas as viole:ncias, mandando reje-itar a· Indicação ãp.resentada. ao Senado, nó 
sentido de se nomear uma commis.s-ão para apurar o que foi deinunciado da 
tribuna daqm;!la Casa do Cong·resl>O pelo .Sr. •Mo·nlz Efodré. 

O ,SR. AZEVEDO LIMA: - O nobre Deputado, com o seü o-pportunlssimo apar-
te, evoca-me ã. mémoTia ·um eriis.adio, tam'bem idos mais Ln.felizes que a vida 
rpar!amentar .pôde registrar. 

O .SR. !LEoPOI!DINo DEJ OLIWm:RA: - ·Exrwtarrnen~ porque, si fossem verda-
deiras as de·nunctia.s levadaS .ao Senado, o representamte do pensamento do Go-
ve!1Ilo não teria repellldo a apuração ·da verdade, quando as contestou; Si não 
eram verdadei.ras,. estava no lrnteresse do proprio Goverrio oonfundir seus 
·adversa.rios. ' 

O SR. Az.EJVEJDo LIMA: - Eis a):li está: tamanha consciencfa tinha o Go-
verno da enorini'd§:de dos attentados que se Vã0< s u ccedendo, que, quando 
um SenaClor viu qtie ·averbavan.n de suspeitas as àJccusações que formulara 
e pedia que ai;, fossem etestemunhar, logo recoca-eu a ·bysantinismos de in-
terpretação e a sophisterias regimentaes .para impedir que fosse levada a 
<:lffeito a indicação, propondo a investigação no fundo· dos · cubiculos e das 
·prisões. ·fasa exoclusi'V'aJITl.ente porique os· p;roiprios orgãos mais. autorizados 
da maioria ·parlamentar, dado que l!lão ' .houvessem perdido· todos os senti-
mentos de humamidade, teriam G.e confirmar, ·após devassa r jgo:rosa e im-
pa.roial, as· tr8Jllle ndas aiccusações q lle meus ,.coUeg-as e eu vamoS' articulando, 
desde que sobre as nossas instituições se estendeu o manto s inistro do es-
tado de sitio. 

iMas, não temoS' duvida, Sr. Presidente, de que a verdade está com-
nosco . 

.Susêit:áinos o traba1ho de devassa e <'Le exame por parte dos repa-esen-
ta;ntes do poder pubHco., nart;ural~e!ite :inSjp1eciciontldós, fisoaliza<losi, custo-
diadv·s por m embros do Parlamento acima de qualquer suspeição . Temos tanta 
certeza de que esses crimes existem e de que U:ltrapassam o limb.o -com.pati-
vel com a dig,nidade do regimen, que nã:o hesitamos em desafiar a constitui-
~ão de commissõ•es encarregadas de pro·ceder a sy.ndicancias, porque dellas sa-
hirá, desgraçadamente, para infelicidade do paiz, a confir:rr..ação das nossas 
fundamenta\las ac-cusações. 

Não fosse o sitio, dentro do qual i>arasitam os homens do Governo., não 
fosse esse sitio·, Sr. Presidente, mediante o qual a :rodo se di'stribuem os di-
nheiros ma l .guarda.idos nas arcas do Thesouro, não fossse o arsenal de provi-
dencias de carfliCter policial' e poUtico· que o Governo póde empregar, mercê 
do istio, e seguramente o Sr. Art'hur BernílJ.·des não teria atravessado, não 
digo um amno çle Gever.no, mas, siquer; 1.l!ma semana. E então, ainda que o 
espirito mais condescendente pudesse adm.ittir que eJ.le se perpetuasse no Go-
verno, ao menos a opiniã o publica devidarr.e.nte informada por todos os or.gãos 
que lhe são pr.oprios, .já teria marcado, com a sua repil'Dvação, o Chefe G.e 
Estado, sob cuja emine~te responsaibilidade _se i'lesenrola esse rosario de ini-
quidades. 

o 'SR . L.EJOP.DIJDINO DEJ OUIVEIR.A,,: - o povo sempre sabe fazei!" justiça, sem-
pre' a fe'z. Si o 1povo está c-ontra ·o Gb'Verno aictual, é porque este contraria os 
tnteresses nacionaes. Nãe· é poss•ivel que, ao fim de dous ainnos de Governo, o 
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povo ainda continue contra esse mesmo Gove·rno, si. elle estâi r.ealizanflo bê-
nemerendas. 

O SR. AzEVEDo LIMA: - M)a,s V. Ex. saibe qual é o sopMsma-·com que os 
senhores do GorveTiio r~spen<~em . á 

0

allegação de V .. 7'x.? E' que o po·vo só se 
revoita contra o· Governo, na nossa opinião pêssoal, po·rque o .po:vo verda-
deiro, .que elles ddzem o e:xipoente da nossa nacionaJidml.e, está com ~lles de 
cor.ação aberto e ol•hos p:ostos na sua messianica · m.tssão, â espera d-e que a 
Patria se salv~, d€! ·que a ga:andezà do :paiz Se avrgo•re, mediante ·um· go.verno 
de desa:tinos. 

o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Elles ·São os que' menos podem . tazer 
tal affirmativa, por•quanto não e.Stão em conta;cto com o povo. E' uma das 
declaraçõ1es do .Sr. Mello Vianna. · 

O .SR • .AzEVEDo LIMA: - De toda a - parte, de todos os recantos do Brasil, 
de todos os quada!'ntes da nossa pa~ria, re·oobo, eu, o mais hurr:.ilde dos . ~e· 

presentantes da minoria .parlamentar, recebo, po.r meio de cartas, 01:1, dla-
riament<il, de viiva voz, dos pwtricfos qlle a esta cidade aportam, .os inequivo.-
cos p.ro·testos da mais pompleta so.Udariedade com a attitude de combate e 

·de decisão em pro•l dos destinos e da .grandeza da minha, terra. · 
Que o .PO'Vo é este .que, na opinião dos .Srs. De:putados da maioria, applau-

de e approva o saictos do Poder, si os que nada pÓdem esperar de mim,. pois 
que sou um proscri1pto· dos conselhos do Estado e um perseguido das autor!· 
ca-Oes, -me enviam, por inter'rnedio dos seus membros mais representativos, 
:;i demonstração inso:plhismavel, o testemunho .inconfundivel de que commigo 
é que está a razã9? 

Sr. P re13idente, a Cammra está divoit'ciada da op~nião publica. Esse povo 
que com as autoriqmdes confabula, pôde ser co·nstitÚido pelos cidadãos petrdu· 
rados á têta do 'llheiiouro, pôde ser formaido de homens que abdicaram de suas 
opi·niões e se resignaram ao papel de memibros ser:vis do Pod~r. mas .nunca será 
Q ·po,vo :Prasileiro, independente, •brioso, .destemido, na consciencia do qual 
não fazem mossa a pressão do sitio e o terroir da del!i!-Ção e do subprno. 

O .S.Ri.' I.J&DiPo.LDINo !lEl O,ll'i:vEL'RA: ,- V:eja V>. Eix.: os :r'evoltl!climllarit>s 
estão nos confins do territorio .macional; segundo as declarações do ·Governo , 
É ,aqui no Distrk.to Fe'deral e em to·dos os Estados -este ei;itá com a .o.pinião 
publLco, com todas as forças .armadas. E diz-se que 'º .governo precisa do 
sitio (para viver. - · .. · 

O SR • .A.z~o LIMA: - Os revo1u·cfon:ar-io,s estão transitando pelo terrl· 
torio nacional, em •columnas arn:aidas, J3 nas metropoJes do Brasil e em seus 
êentros industriaes é uma effervecencia constante, é um borb.u1har de re· 
beJ.lião que não cessa. El tanto isso é exacto, que dez unidades. federaUvas, 
reIJ·resBntando uma suf!er:ficie de tres quartos da área tqtal do Brasil, Se 
acbam sob o jugo do estado de si.tio,: como a i·n!l.foar as conscienci!as menos 
,lucidas, que é perm,anente o perigo, que a r .ebellião j'á está entranhada e con· 
solida:da no co.ração dos. brasilekos. . . ' 

· Contra essa imminencia de rebeUião, contra essa tortura, esse tormento 
de um povo que se quer .desv.encil<har de um governo de, terror, quebrando 
O:s velhos mo1âes. carrancistas das tradições da nossa Republica, é .que o Go· 

! Yerno ' preparou '° ap.parato de terror ., militar, perseguindo os· pro·ceres da 
nossa cultura, os maJ.s legi·ttrr...os expoentes 'da nossa .civilização. 

A poder de toerror, á m~sta de perseguições pelos processos de vinàicta, 
é que o go·verno pensa que l<he seirá .possivel modificar ·o estado psychologicCI 
de uma Nação, alterando o que ena tem de mai·s substanciai na sua menta· 
lidade. ' 
, Attribuo esse erro fun.esto do Chefe do. ·Estado e dos seus parÜdarios a 

uma cegueira absoluta ·em materia de descor,tino politico. 
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iVou lêr, jâ que a 'º'pportun.idaJde se me offerece, uma beHa e formosissi-
ma (pagi'Ila, redigida pela ·ptmiia brilhante do grande íun!lador do anarc'his-
mo doutrinario ,o egregio Pro·udhon, cujo nome inaugur0u na França :::i.e-
roica o cyclo mais ~H'hante da socioJo.gia: moderna .. 

Par~ce-me que eila vem a:· taliho de foice nesse fim de discurso, em que 
não sei que m:ais me contraria, si 0 desaitavio dais minhas palavras ..• (1Jc<ÍO 
apoiados). 

O SR. PLmro CasADo: - Não apoiakio. V. E:x;. es·tã mllando brillhant&-
mente. 

0 SR. AzElVEDo LIMA: - ... si! a contin.gencia em que me vejo de forçar 
os serv.eilituarios da Ciim.ara ·e alguns S.rs. Deputados · a prolongar a perma-
nencia neste ·recinto. ' 

E' a seguinte a pagina: 
"Impedir uma reve·lução! Mas, não vos parece que seja uma 

ameaça â Rmvidencia, um desafio lan'çaJdo ao in!Elexivel destino, tudo 
quanto ·se possa ima.gi)iar, em uma p à lavra, ;ãe mais aibsurdo? Impedir 

·tambem a materia de pesar, a élhamma de qúeimar, o sol de luzir! 
Tentarei mostrar, peló que se passa sob ºnossos· o.lhos, que, as-

sim, como o instinoto de reacção é inilie.ren•te a ·toda a instituição 
·Social a ~ecessiüade de T€/VOhição é igµa:lmente irresistivél; que, todo 
partido poHti'co, qualquer que seja, póde tornar-se, alternativamente, 
co'Il.fo.rme as circurnstancias, e:ipressão re·volucionaria e expressão re-

. accionaria; que esses dous termos, .reacção e revoiução, são em ma-
teria de confUctos, essenciaes ã, humanida;de; de so•rte que, para evitar 
O'S escolhos que ameaça,m â di:rieita e á . esquerda a sociedade, O· 

1 
unico 

meio é, ao revez do que o legislativo actuai1 se gabou de fazer que a · 
reacção· transilja pe.rpetuamente co·m a revÓ•lução. .Aiccuinular ag-
gravos, e, •si o.uso ,empregar a con:paração armazenar, pela compres-
são, a· força revolucionaria, condernnar~se :i, vencer de um salto tod{) 
o espaço ·que 'a prudencda exigia que se perco·r.resse 'lentamffilte e 
collocar, em 'Jogar do progresso continuo, o pro.g.resso por saltes e 
exiremecimentos. 

Que·m não sabe que os mais podero-sos entre os soberanos se iílus-
traram fazendo- se revoluciona.rios, na medida' das circumsta,Íicias eIIl 
que actuavam? Alexand·re da Macedonia, que reilnte.gro·u a Grec.ia na 
unidade; JuUo Cesar, que fundou o imper.j.o romano sobre· as ru!na·s 
da repubUca hypocrita e venal; Clovis, cu'ja cmnversão foi o · si.gnal 
do estabelecimento deifinitivo do ehristianismo nas Galias, e até certa 
ponto a causa da fusã.o das hovdas f.rancais no Ocea,no Gaulez; Carlo·s 
·Magno, que cor:neçou a centralização das !Lber.dades, e m arcou o '.POnto 
de part1da do feudalismo; Luiz, o Grande, bemquisto- do terceiro es·-
.tado pelos favores que <!oncedeu , ás comm un~s; .S . Luiz, que or.gaini-
zou as co'l'po.rações de ai'tes e officios; Lufa XI · e Ri·chelieu, que ter-
minaram a de·rrota dos l:)arões, !fizeram todos• em grãos diversos, 
actos de revoluçãÔ. Nem o propriC> exem·avel .s. Ba,rtholoineu, que 
no espírito do p9'vco, de. accôrdo nisto· com ICathairina de Medieis, foi 
antes perpetrado. contra os. sernhores do que contra a reforma, deixou · 
de ser uma m li,nifestáção 'V'iú•lenta contra o iregimen feudal. Não foi 
.senão ení 1614, na ultima r ·eunião dos estados geraes, que a rr.C>nar-
chia fra nceza pareceu abju.rar o seu pape·! de Iniciadora, e trahiu 
sua propria tradi'çifo,; (} vinte e um de Jameiro de 17:93 foi a e~

·Diação de sua felo·nia . .Será fa;cil .mll'lt1pUcar exemplos·: todo o mundo 
o farâ p or niinimC> que seja o conlhecimento da J:iistoria. 
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Uma rev.oluÇão lé uma lfol'ça, contra a fl'ulal nenihuma outra PO· 
tencia, {'!ivina ou humana, pôde p·revalecer, e cuja natureza consiste 
em forUficair-se e engrapidecer-se pela resistencia mesma 1que se lhe 
de•pàlra. Pód:e-se dirigir, moderar, retardar uma .revolução; disse eu 
ha p Õuco q:ue a mais sãlbia rpolitica consiste em Ihe fazer cences· 
sões, passo a P·asso, alfin1 de .que a evolução eterna da humanilfui!e, 
€m vez de ·se fazer por :vaistas. :passadas, se :realize insensivelmente e 
sem ruido. Não se ·recalca ílllma revolução~ nãJo. lê licito Hludi1-a, níW 
se ·poderá desnatural-a e muito menos vencel•a. Quanto mais· a com-
primiroes, mai:s aU.gmentair~is seu impeto e tornairets s·ua acção frre. 
sistivel. E i•sto chega a tal ponto que é perfeitamente in.diffeFente 
para o trium\]Jiho (!:e U>ma idéa ·tque seja ella perseguida, vexadià, es-
magada no seu in1cio, ou se desen:vo~va e se propague sem ebsta• 
{)UJ.o. Como a antiga iN.ém·esis, que :nem as l)reces ·e ais aimeaças. po. 
diain commover, a revolução caiminlha, com .passo fatal .e sombrfo, 
SOltlre ais flores 1que Lhe a.tiram seus devotos, no sangue de seus de· 
fensc;>res, 1e sobre os cada veres dos seus inim~gos ... ~ .............. . 
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Para co.nrjurar os perigos de uma revolução. não· ha. senão '\lm 
meio e eu ;lá 0 e:x;pliquei: lé füstrilbuir justiça. O po.vo so~fre, mani· 
festa-se descontente: é um doenl:·e q•U\e .geme, uma creança no berço 
que ·chona. \Ide a .s-eu encontro, escutae •Seus queixumes, estuqae-lhél! 
as causa.s e. as conseq;uencias; deduzi, si ·ha 1=nsejo, os . exaggeros; 
depods occupae-vQs de prompto., sem detença, de aJiliviar o padente. 
A revolução então reailizra-se-Jia sem ibuhha, como 9 desenvolv;imen. 
to natural e feliz . da antiga ordem de cousas. Ninguem o percebefll 
nem a PO·I1á e.rn •duvida. O povo reconheciQ.-0 chamar-vo:i;-·ha seu bem· 
feitor, seu Tep·resentante, seu cihefe. Foi assim ique Luiz XVI foi con, 
sagrado B1n 1718:9, pela AssembJ.éa Nacional e pelo· povo, como Res· 
taurador da; Ziberrlaães pwb.zicas·. . 

Nesse momento de gloria, Luiz XVI, mais poderoso· qu·e ·seu avô, 
Luiz XIV, ;podia consolidar rpor seculos a sua dynastia; a revo~Ução 
apresentava-se-l>he c:omo lll!ll, instrumento d~ <lominio. O insensato 
não soube ver nella senão uma invrusão de seus dir.eitos ! A·tê ao pé 
do cadafaiso · Jevou-o essa- ooguei\ra - inconcebivel ! ... " 

ISr. - Presidente, não p.~dia eu offerec~r a,os meus confrades mais mimosa 
e elo.quente pagina litteraria, do que esta brilh~nte lição de Proudhon, no se~ 
liV<To memoravel L ;idée générale de la révolution au XIX siecle. Como se 
aca'ba de verificrur, é um formosissimo "conselho ás .geraçõ·es ique hoõe nos 
desgovernain. V. Ex. deve saiber que esse livro, cujas edições antjga:s são 
h0je obras raris-simas ;no mercado mundial, data de 1•8'50·. Eia 715 annos o 
gra_nde sociolo.go francez aconselhava aos estadistas da sua ,terra, e aos lho' 
mens de G<>verno do mundo inteiro, estas m·edidas de clemencia, de béneme• 
rencia, de tolerancia, .co,m as· ·quaes, dizia elle, ê, não possivel remover os 
impetos revolucionarias, mas ao menos coordenar a revoluçã;o, domin.aJl-a, 
mitigar-Ilhe cJs. ardo,res, isU1f:focar-bhie os ' ex<ijgeros. J1i mals de uma vez, desta 
tribuna, lalboran>do nQs mesmos conceitos do emJnente sociologo, em época em 
que não tiruha ainda a suprema ventura de ter ~ravacio cunhecim·ento com !)Sta 

pagina magistral, âesenvolvt co·nsidera'~ões com eUa concordes. 
!Porque privo na intimidade dos meiis patricios, e entro em c:ontac.to qiuo· 

tidiano com os brasHeiros . iqÚe não dependem do ·poder nem enri~uecem â 
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•sombra do sitio, jlá eu havia !l'ecommen(!:ad-o reiteradas vezes este aiivitre, que 
a lição do grande P.roud·hon recommendava .ha •715 annos, quando, a;pós a re. 
volugão <d·e 48, o Governo provisorio da R eprlilblica, ao invés d-e moderar os 
impulsos de uma r evo'lução que ainda não estava dé todo apaigada, incidia nos 
mesmos erros caissico.s que :suscitaram <lo e:x;piosão de todas as sefüções uni· 
versa.es·. 

Os tempos mão mudam, e a liç.ão da historia é ,perenne. 
:S-i o rS>r .. Bernardes se o:bstinar ein se oppõr á ir.evolução, a revolução se 

fará apezar do Sr. Bernardes; si o IS)r. B-e>rnardes ap.pellar para o concurso 
dos homens de sa\ber esclareddo e intelligencia culta, não para crear obi1oes 
ou 1barreiras artificiaes e imaginosas a uma Tevolução. mcoercivel, mas para 
adopta;r medidas ou rpro.vi:dencias· rque canalizem a revolução que lihe refreiem 
os enthusiasmos, então o Sr. Bernardes poderá., não digo totalmente reihaJbd.· 
Jitair-se :perante a ,co.nsciencia nacional, q:ue a essa hora tão cordia1m,ente o 
d·esapprova, m rus ao menos evitar que venha a ser assi·gnalado na histo-ria 
futura, nas ·chronicas ·da tyrannia univ~msal, como um digno ·emulo dos cau-
dilhos, dos caci:qu-es, dos mandarins do despotismo. que, -em certos paizes, vão 
trucidando as cartas con.stitucionaes, dando ao regimen dem·O!cratico uma 
feição .que a gente não sabe, se <>erá <1.e barlbaria re.trograda ou civilização 
sanguinaria, ni.as rque não ~ de môdo algum, de todo o ponto, a;qui11o- que o 
grande Bryce, o theorico das demo.cracias m·odernas-, define no seu ii,iwo ma• 
gnifico, •Já por mim trazido uma vez á c-ollecção ;n-esta Camara, e no qual r-e-
servou para o Brasil um dos mais tristes ,papei1>' na .h-istoria das .qemocracias 
do continente sul-ame·ricano. 

Queira Deus, IS:r. iPr·esidente, que um raio de luz 'be:gJ>fica iÜurriine a 
mente do chefe do poder! Quelrà :Oeus .q:ue e lle a:pro-veite ainda os ultimoa 
dias do seu atribulado !Governo .para conduzill', com mão dextra e . acertada.,, 
a Republica brasileira! pelas avenidas largas que a d-evem levar â. gloria . e 
aos mais auspiciosos destinos. ISi o fizer - e sem.pre ré tempo de fazei-o -
será redimido das suas culp-rus p;reg.ressas, e .podériá ter -curso ~~ ihi'storia como 
!homem da sua época, digno dos seus contemporaneos, .senão ·eµrinenrte P 1'10 
vulto da;s suas iqualidades moraes e intellectuaes, ennob·recido i)ela cultura 
das su~s virtudes e .pelo sruber de estadista e leaà!eYr de :Povos ·em meio de ef-
fervescencias voliUcas, a o menos como patriota de boa vontade, como po'li-
t!co 'judicioso e .go-vernrudolr consci-erite. ' 

A !Nação brasileira jlá não deposita muita fé nas pos-sibilidad-es deste Go., 
verno. Eu mesmo., de tal arte o cons-id-e.ro q:ue já não -creio possa retroeedet 
no caminho dos seus desacertos. 

O SR. PIRiESIDEl'NTEJ: - Advirto ao .nobre Deputaa\J q-ue a hora estâ te'l'mi-
nada. , 

O ISR . AzElVElDo LIMA: - P e rgunto- a V. Ex. si fico inscripto. para a pro· 
xima rsessão. 

O ISR. [PR.EJSliDEJNTEJ: - V. Ex. 1p6de ficar .porque ainda disp•õe de 30 mi-
nutos para terminar o prazo de d:ua;s horais, coil!cedido rp-elo Regimento. 

O SR. Az!!lVEJDo LIMA: - Muito agradecido a V. Ex. Tenho co.ncluido. 
(Muito b'em; muito bem; o oraàOil' é c.wmrpll"/qroentaào.) 
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O Sr. Adolpho Bergamini (para uma ea;pUcaçáo pessoal): ,...... Sr. Pre-
s idente, estudando ·a ,grandeza ·e a idecaderlcia dos ronianos, M'qntesquieu as· 
severa que, nos momentos de espanto, •Súibsequentes a uma; acção ino-p·inaxla, 
facil é p ra;ticar <'> que puder ousaJI"-se. 

Nunca essa a;ftf'1rmação teve m4-ior propried·aidie do q;ue nQ mqmenta pre· 
sente. Apôs a !Nação ser ·f:l'e'qU:ente e fartamente sacudida nas emoções mais 
cruciantes, a)proveita-S:e a,udaciosame.nte 0 estontear em que todos se encon-
1;ra,in [paTa P•ropor-se a jreforma à.a !Constituição, com o o:bijectivu deliberado 
de poster:ga:r as ilbm:é!ad.es e as garantias asseguradas r:o Pac;tc de f'! de feve· 
reiro de 1'8-9:1... · 

Àfbontando o deses.per~ da população brasilei•ra, o Governo d·o Sil'. M-
t.hur ·Bernardes fez atirar sohre a (M:esa desta Casa do Congresso o projecto 
tle p·roposta de !feforma, elalborado, sob sua ,preSidenci-a, e:rn reuniõ~s celebra-
4as no ·salão dos despacilos- do 10hefe de> Executivo Nacirmal! 

-0 ISR. MOREIRA ·DA (RoOHA: - !Não a;poiado; foram. os Deputaãos, em sua 
-ml'Lioria, que -su'bscreveram o projecto. 

O ISR. ADO·LP:Eto iBERGAMINI: - O meu ·honrado collega não leu, siquer, a 
mecnsagern, do IS·r. !Presidente da Republica de 3 de maiu de J9;24 .•• 

Q \SR. !MOREI.RA DA ROCHA,: - Li e reli .. 
. P ISR . . :A1DOLPHo OB'ElRGA-MINr: - ... e, dei.pois, ·a da mesma data de ,192ô. 

10 _ISR. íN.JjoR~ DA! iROOE'A: - 18' . 'Ex. deu a }dés,, nãio a.tirou o projecto 
. so11:1re a Mesa. 
, O !SR. ADe>LfHO ~~MINI: - To·C!·a a imprensa aci1a-se ' debaixo da cen-
sura policial, not.iciando, portanto, s6 o que o Governe p~rmUte Oivulgm·; pu-
blfca'-se que as Teuniões tiveram logar no. Bala;cio do C'attete, as disoussões 
a.lii se feriram,, ie saibemos todos que os Deputados e \Senadores fora;m SU\iei· 
.tos até á wss~gnatura de ll:vro· de rpTesença. O ·{President~ d!!- ~e:p.wblica nor-
teou a reforma co~,stitucional ! . . . · 

Gonto:l'ce-:se a <Nação ü1teir~ ,nos , maiores sofdlrimentos. '1.s. Iria;is mon· 
struosas lbarbariqa,ues são ipraticadas çi, frio, d~sde a pri:são- nas ' ;masan,olpraB 
-do Estadq, ao desterro em massa, de ;nossos irmãos _para inhospitas ·e insa· 
lubres ,paragians do Oya,po;clk, até o assa'ss·inato na praiçá, publica e os ,suici• 

: dios nas delegacias poli!ciaes. . ' '· . 
o SR. LEDPOLDINO D.El OLIV'Ellll!À: ~ Não ha administração no :paiz: SÓ ha 

c:po:11.ttcagem, só ha p'1rseguições . : 
O ISR, Ano'l.IPHo !BERGAMINI: - A fome invade os lar.es dos pobres, em-

quanlo os rufortunados 'recheiam. füs algibeiras por meio da ra;pinagem, ele-
gante! >Hão simulado·res, frauc):uJ...entos, 'criminosos os· directores da Revista da 
Surxremo Tribunal? P.olr meio de ardis, retiraram P,os cofres ·publico,s cinco, 
doze mil cqntos? ' IR·efoJ:m·e-se com elles o -contracto, mantendÓ-se-lhes a con· 
cessão pol' trinta ãnnos e pagando:..S·e-•lihes mais vinte e um mil: contos de 
reis, alé'm da iisenção de imi}Ostos Já a.gora não só 'para a Remsta mas ipara 

' . 

Bella moralidade! fo_dmiravel espirito {!:e justiça! 
~}mquanto taes f.elÍzalr(\os enri.q;uecem vertiginosamente, recebendo sum· 

p.tuosos p·r emio.s á esperteza, os ho-mens de :bem, os tr,a,ba1haqo,res, os nego· 
dantes •honrados e •queridos da i;;ocieãad!e, são, com c<Lrta de '{Yrégo, airranca.-
dos ;á f amilia, 1que só os' torna a ver .cadaver·es, deformaido·s, m'utilaid'os ' nas 
bastil:has poiicia es ! 
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fNo seculn X:VÍJlJJI, a veirt!gem do poder, tamoom era assim: a inüseria do 
tra'baJhador, o fauste dos {Potentados, a men~ira da jUJStiça, as lett.res de ca-
chet, o· desprezo pela Hberdade individua l! 

O mal e~tar •so.cial, geran;Q:o o desa,io de uma transfo·i:µtaçã0 qualquer;· 
na qual se alJ:ÍÍrigava ll- .esperança do .termino da a:ffüicção. e .sôffrimento col-
lectivos. 

!Esse mal estar ()riginava-se de mulUplos :Eactores, dos quaes. o ma1s im~ 
,pressi.onante era a vida dissipadora dos cortezãos e a penuria q.ue oppdmia 
as .c!asse.s inferiore:s. 

A cen1'raÍização· do 1poder, a 'Usurpação das attriibuições, o su'borno ~sc·an-. 
daloso, a injustiça e a mentira officiaes fermentara.m o·s germens das i'i:léas 
1:evoluciona,rias, radiando-se, no espirito !PUl>Hco, a persuasã0 de -que mistér 
e urgente se fazia mudar a organiZ<t!'lão poliüca donitn:ante, a qiual não· mais 
inspirava confiança. 

Ais monskuosidades e inj_ú'stiças !Provocar<),ln os maiores clamores vindos 
de to.da •parte. vorltair·e .pouco se importava com a il'õr>ma de governo·, e ,que 
elle atacava eram os -costum·es q:eshumanos, as i.njustiças so.ctaes· e as super-
.stições religiosws; Rousseau batia-se p·elo principio fundamental do seu sys·-
tema: "a natureza fez o rhomem bom e feliz e ê a sociedade que o estraiga 
e o tonna miseravel." : 

!Revoltado .cont~a · a sociedaide, investia contr:a ella indignado e ;Euriibun-
do para aibatel~a e formar outra baseada em •um contracrt0 especia;! por to-
dos ·acceito. IDiderot e os ®ncyclopedistas deblateravam t:ambem. iSupiPondo-
se ca.da vez mais fo.rte, o goverl'\d t~i.mava .no eTro·, :reincid·ia nais barbarida-
des e i!l\justiças . · 

IDesdenhaiva de todos os •sof.frimentos, zomlbava da lei, solbrepunh'a-se a 
ella. 

Um dia ... 
Cançada de pruqeger, e~haus.ta, a França .g!l)riosa inscreveu na Hi,storla: 

o seu 14 rde julrho! 
o iSR. ILEOPOLDINO DE ÜLIVElRA: - Hoje, no iBrasil; tamlbem ~ as§im: SÕ 

ba senihore.s e vassalos. , . 
o 18'R. MOREIIRA DA ROCHA: - Não apoiaJdo. 
'o /SR. ADo.UPHo i13ERGAMINI: - LHa bem ,pouco festeja.mos, nós tamlbe!n 

es·sa data, ephemerlde consag'raJda lá, liberdade dos povors, nós. •que tinhamos 
o ·nosso povo encarce:uado, O!PPI'imido, como aiqueHe que, na, heroica dornada 
quebraram os .grilhões {!u ca;pti.veiro ! 

Qual o Q.•Uadro, Sr . Presidete, 1qjue se desenna aos nossos olhos, no mo-
mento prersente no B!rasil ?! 

!Por um laido, o desmantelo da administração, muito embora se affirme, 
a ca,da passe>, qµeo -O·S .propos.ltos do Gove·rno são mora;!izador·es. Por outro· a 
mlseria e o desespero do 1P0°vci ! 

Um dos factores ·(j~e conilri'buem para o e nca.recimento• das utilidades 
lmprescindiveis rã vida ihumana .é, sem duvida, o alto. custo· do transporte. 

!Qualquer que 1se di-SPonha a fa:?Jer uma investigação verificará 1que as 
composições das no.sisas es·tradas de f!'lrro; ca.paz:es de ·trazer dos centros rp!l.'O• 
duotores aos consumdures ·as mercadorias produzidas, são ohtidas á custa 
de commissões elevadas, de S•Uborno·, d.e oorrupção e de deSh-onesrtidade. As 
fortunas de ori.gem inexplica.vel pullulam, brotam, apparecetn como q·ue por 
encanto, apontando a (população int'e~ra á fõrma por . que foram feitas. 'A 
venalidade, infeliz;mente, campeia. 

P11ssemos um o•llhmr pelos minisiterios., veri.fique;mbs o& desperdicio.s readi~ 
~'fdos. · 
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'Notic!arairn OIS je<rnaes que no (Ministeri<> da Marinha foram consumido~ 
mais. de -ceirn mi<! ;contos o • a;nno passado,, tornando•-se nJecessairi-a 'ª' nossa, re· 
d~br.ad'a attenção., afim de cohiiJJ.ill", quando mais -nãe seja, pox meie da critica, 
~os a;busos verliicaidos. 

No ilVUnisterio .. da Guerra, tenhq noticia, entre, outros factos, (!:e que., ail)Jlr• 
ta. a concorrencia ;paJra o fü·rnecimenta· de setenta e ta,ntais machina;:; (paira o 
:f.a;brico de espoletas, dous 1ce\llJcur:rentes s·e apresenta.,ram: ;;1, Oom·pa>n.iQ:ia de 
M!etaiização, com uma [>•rOposta de 6·80·: 000·$0·0·0< e a Caisa Haupt & lC'omp., COO! 
uma proposta de 3.16·00:000-$000\ . A d~speito d:à grande d,if·feTênça; ~e wreço, 

!>oi aicbeita a segunda ·p·r.o:posta. · .. Este é um caso, aifó.ra os q:ue não tra;nspi-
.. raim . - . 

Um parente proximo do IPi·esidente da R!epublicà ~ advogado .. XIa; fürm& 
_americana "IJY.[idletown Car Company", •que. tem :graindes negocios ·Com o éffi. 
'Verno, sendo ta;lvez um dos maiores fornecedores das r·eJP·artições dq :Minis· 
terio da ViaÇão . . IP'e.rcebe 'horiorariüs de ,5: 0•00·$0'0·0· mensaes, sein que s•e J)dnlre· 
ça, até hoje, uma .petição por elle assignada. ApeZJar disso, os seus serviço~ 
julgados tão e'fficientes que a referida emp.reza, aléil1 ·<>dos hono1rarios p31gos 
~eom <regularidàde, acruba de presentea:.1-0 com um magnifico. predio· á, ·Estra· 
da :Nova da Tiju:ca, :rw. vailor de 1·6(}:-00.0$·000·! 

Não terei n'en<huma admiração si amanhã me pedirem, na defesa ·que 
venhan.i a faz:er dessé como 4e outros accusados, documentos comp1ro1batorios 
do meu aisserto, com letra e firma reconheddais. Hei de me rir, natuml: 
mente, ,pbrg_ue .p1r.etende·r a protva ciàtiai., com:ple·ta de -taes. factos, ]Jraiticados 
por individuos ultra-espertso, é, positiv.amente, chasquear, zombar d)j. verda-
de, <é pilheriar com os prop<rios colle·gaJS. 

O .SiR. Lmo•POLDINO D'El IÜ'LIVEIRA.: - Não é. verdacl;e sõ- aiq.umo que .'Pôde ser 
provado. Quantas verdades terrivef.s existem, sem a prova! 

o <SR. ADOLPHo [8i;:RGAMINI: - Quantas! 
Mais ; um case muito intei;essamite. Os· ~ttaes dJe concorrencia publica 

semp:.re :Éo<ram :publicados durantio trinta e q'uarenta diais no Dikul'vo Off,i-Oial. 
O •Oon,gresso, reconhecendo o de\spend.fo formida.vel (fessa pu'bl&cação, .q;ue não 
.ai>ro.veita, rle :nenhum modo, ao Go<v·erno, po&s as . partes interessadas nãi> 
precisam ·dre que a publicação seja feitai por mais de uma -óu dua;s vezes, de-
terminou no orç-amento. da F~<n.da ' esta m•e(li-da, e.conomic'a e saluta,r. Os 
fornecedo·res de [>apel da Imi;l'rensa Nacional, porém, não se deram por ven· 

.. cidos, e o trabal0:10 que desenvolvi~ antes junto aos d irecto.res de Sltlpção da 
Tunp1rensa Nacional .para que os e_di'taes fossem pu'bHcado.s interminavelmen· 
te , ,1pwssaram a d!esenvolver aigora junto aos ,gaibinetes- ministeriaes, •junto aos 
ch.efes de reparUções, junto aos funcciona)rios- enca;ttegaidos das co~ourren· 
cias, para que os editaes de concurrencia enviaidps á In1prensa Nacionail se· 
jam ;a,companhados da seguinte nota: "Para ser puh!tcado quairenta vezes". 
Anni:i~ia-se todo esforço do Congresso em ·-favor dos fornec-edo<res ;le papel, 
que conseguem aissim· f-0rnecer mais dous ou tres ;mil contos Q.e papel, por 
a:nno, â Imprensa iNa,cional. , 

Desses e. de outros factos, iS•r. :P.reside:p.te , não pôde o· .povo. ter a motieia 
devida. E' defeso á imrprensa e.xerce.r a sua fiscalização por meio· do noti· 
ciario, pol1q·ue e1stoamos (j.ehaixo de um estwdo· ·de sitio. que . se eterni.za e 01 
censoires rpolicfaes ·têm ordens .severas de não permittir a :pulblicaçãio de qual· 
q;uer critica. 
, iÜ !SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - Po.r mais ino:ffensiva !qUE) seja. 

O !SR. AIDOiLPHo B'.ERGAiM:rNr: - AvaHe V . E'x., !Sr. ~residente, que~ agra-
ciado um dos felizardos memhro1s da <familia 'RJoc;ha '.Vaz,' o S:r. Juvenil, com 
·cinco empregos iconsecuti:vos e cmícon)itantes, a imprensa., que c-omeçâra a 
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u'cdir ligei;as criticas em tocno do· facto, foi pro·hilblda,- ip'el1lli:; ceii·so-res Poli-
ciaes, <le referir-se, siquer, a :essas · accumulações ultra-escand,alos·as. 

O IS~. HENRIQlm DooswoRTH: ,--, AJi.áS', 1hCJ1Je são· quatvo Jogares, porque 
deiimu o de reitor; e devo, em bem da verdade, d'azjlr uma d'eclwra,Ção á <;:a,._, 
mara, q IS\r. Júv;eni:J <la R10oha Va2l e:X:eree ~sses car<goo, accu1mu.Ja;des sein 
receber os v·encimentos da a.ccumul1ação .. 

o ISR. LINDOLPHO 'PEs/Si(JIA; - ]!Jntão., ê um J:>e;nemerito. 
O SR. HENmQUEl iD'ODswoRTH: -- /Não deixa de ·ser um ahooo, _porque u~ 

homem não pó!de ex:ercer bem as ;funcções de quatro car.gos, sendo o· ~inci
·pal r elativo á instrucção· ;p1u1bJiça. 

10 tS1i. íLINID°'1,PHo ·PEiSISõ<A: A iOonstituição pJ.'Oihilbe as a'Ccumu1açõe~, 
mas sõroelite as \remuneradas. 

O ,SR. AlloLPHO- Bma!A;MINr: 'ID', pele menos, um·a situação de despo-
tismo; .si um alu:mno da Etsco.Ja de iJ.\'1eqicina recorre do acto do p•rofessor 
cathedratico Juvenil da- Rocha Vat.?J, te!!l de entendeJ.'-se .com o director da 
!Faauldaue, uuveni! da Rocp:a 'Va.z; s·i 11ão c·oncordar com ·a decisão· dada pe:l!iJ 
direde>r da ,Faiculdàde, va.e pefür j1f?tiç.a ao di!reotor do iDepartamento Na-
cional do Erusino e ·esbairra com o !Sr . .'l"uve:ri.il da Rocha Va2l! ' 

Quando esse mesmo cidaidão exercia 0 ca~go de reitor, atncla o recmr-sa 
que houyes·se <Jeri.a decidido pelo Sr; Juvenil da IRocfüa :Vaz, :reitor da Uni" 
versidade. 

·Conta-se até que um pobre alumno., desesperado deante da a _us·encia 
completa de justiça, depo·is dessa via cruci!S, deu ·um .ti:ro na oa.l!Ye:ça, se:ndc, 
soccorrido pela .AlSsistencia; no >posto ·çentraJ, deparou ainda com O. Sii:. Ju-
venil da Rocha Vaz, direct<Jr desse· Departamento ... (Rvso.) 

Sq_ 1h'e rreto·u um recurso: morrer. Não tinha m,a i:s naiQ;a a faoor. 
O SR. H'.ElNRIQU'!lJ D0Dsw-0RTH: -- Alias, e·ssa 1que1stão não rê a mais im-

]Jortfli!lte. IO ISr. ·Juvenil da, Roclha :Vaz rê hoje a au.tori·dade suprema do. en-
sino; nem siquer ouve o :Ministro-; -cômo vou demonstrar amanhãi da tr11buna. 

O Governo acaba de, pela te~cél;a vêz, publicar a refo.rrr).a, com a _mesma 
autorizaçãie> :legislativa. Si i'Sto não-'~f a "revolução legal", como de:clarou o 
Sr. Basilio de Maga1hães, não .sei qµe nome .s.e possa dar a seim1e.Jhante · r~i.
men. IA mesma a utorização servi;u para tres refóvmas: ·a lteraram-se venci· 
mentes, ·cr'earam-.sé .cargos novos; é um escandalo, f1•anoamente um escan• 
dalo. -

o ISR. ADOL'.PHO HERGAMINI: - Uma !ba1burdia. 
O 1SR·. êHENRIQUEl J)'ODSWORII'H: - !Amaai.hã; demonstrarei da trihuna quan-

tos artigos fora.m a.ccrescentadós em .cada pübHcação, . quantos foram modi· 
ficados . 

o SR. LEOPOLDINO DEJ ÜLIVElmÁ; - Depo.is da pUJbUcação? 
O !SR. !-]J;)IRIQUEJ DoDSIWoR'I'H: - :Depoi.s. ,Já :foi <publicada tres vezes à !!'e· 

forma e traz a.inda o nome ·do \Sr . João• Luiz Alves, iqüe -está na Europa" 
Só si ·assigno.u ipo.r te.J<egrMnma ... 

O iSR . .AIDoI.lPHo [BJ;moAMINI : - Para comp1·ovar a füffirmação, 4ue faç.o, 
de que a im<p•r e·nsa não póde noticiar ·J.ivremente o•s factos ·que occorrem na 
administração publica, aq1ui tewho e ap.resento ao1s mei.i.s co:Jlegas (mos1tr<I111,·· 
do) uma :p·rova typ0>grap:biic·à ·de 'local 1oomposta ·e 1qbe IJ.ão poude -saihir ntl 
Correi-O da Mamhã porque a censura impediu. 

(Reza a notJ.cia: -(lê) 
IEJssa n-0.ticia não .põcle .saihir; adduzo a P'rova. 
o 1SR. HENRIQUE 'DO!DSWO:RTH: _:_ Como- não é :putbltcada critica alguma ao.~ 

áctos do Governo. O regímen é àe .violencia evidente. 
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o SR . . LEo'PoLDI~o DE OuM:rRA.: - A cen,sura é o iruQ:icio de que issp ~ 
verdade. 

0 !SR . .ADoL'PHO iJ3ER.GAMINI: - Atlé os discursQIS dos [),ep.utado& IJ1!ão p_O• 
dem ser puhlicados. E ' como discutir r€iforma. ceon stitucion;i,l? ..• 

Passemos ao IMinisferio da Justiça, com uma resalva, ;poil'ém - ij-O iMi· 
1ni.sterio da Justiça do tempo d:o ISr. br. João Luiz Alves. 

IS'abe a Gamara ique a ·ereação die l'."eceita, como a fixaçã.io de despezai só 
podem ser feitas pe:lo !Congresso. .Pois bem, os contraictos estão· su~eitos a 
concurrencia ·publica; no emtanto·, 11'rio IS:ilva e um d~na;ma,rque·zi de nomG 
complicado obtiveram a con~es.são, Jpelo l\[inisterio. da Juetiça, ;para -explor~r 
annuncios de az;ulejos noo muros do Hospital Ntacioi!lal de Alienadas. Não 
houve conc·urrencia, apresentaraim"iSe os p1"0'ponentes como comiµierciantes, 
sem qµalquer ;p.rova. ffi'oi um 1negO'Óio, · EYViden.temente, em que lucraJl'ilJ!ll os 
interessados . O [Ministro, com certeza, foi · ~udilbriacl,o. 

·Na Brigada LPoli.oi.al, no muro .que d!á :pai:a a rua s ·enador Dantas', tam· 
'bB>m foi perunitfido. •CJJUe nelle ,mediante o pagi!;me·~to de i5Vú$ annuaes, Aris· 
Hdes /Rangel de Campos eX!pJ.otrasse a industria de annuncios. Êstava im· 
1I>edido d:e transferir o con'tracto. 'Consta"iffie, po·rêm, •que, a despeito dessa 
proMbição, 0 contraicto foi trainsferido. 

A barreira da' 1Casa de Corr·ecção foi out'ra foIÍt,e de renda l!l(ara; ce,tc,:. 
cav'3Jllheir.os .qüe teem a a-rigucia dos n e g-ocios . .. Nós ·passronos ;po.r Jogares 
onde · não tem·rns a illlei!lor id'éa de ique dalli se a;iossaim arDancar interesSfs de 
qualique>r natureza e no •emtainto são f0·nte,s de C(J//)(J,ÇiÕM • •• 

. O tHR. HENruQUE iDovswqR'.J)H: - lM'ias a argucja consistiria el!'actamenta 
em fazer annu:ncios na pare{le da Casa de Correcç·ão, que, ,h9je, ê UIII! dos lo· 
gares ;mais frequentado:s do , Rio de \Janeiro-... . (Riso<). 

O ISR. ADOLPHo BERGAMINI: - Esses indivtduos são verdaid·eiramente ge-
nia·es ·para os nego,cios, para º "ardil. 

'.R. Braga & C om;p . ofbtiwrarrn concessão para e:X;trahir barro e pedr~ á 
vontade da baTreira, da !Casa de Correcção. [Houvera outro ;pretenqente. En. 
tão,· e.orno se reso.Jveu o ·caso? I.)eu~s·€l este d_espa;cho:, ma.is ou menO\S ruisim: 
"Lavre-se C(j(/'/)tracf}o co·m R. Br(]J!la & Oomp>., é~evamido as uan,tagens àe mo· 
do (]J oo·b'l'ilr as offereci<};(J;s pe~o <JWtro". 

Não sei se mB ·eX!plico !be'i'J}: dous proponentes oompf!,receram: R. Braga 
& Comp·. e um outro., de 1q u e· não tenll!O {\4Ui o :nome . :8,. Braga & Comp. 
o.ffe!'eciam meno•re!S vantagens do .qiue o .outro e o Mini·strn despac;hou man· 
dando dar ao que offerecia menores vantagens, con;_ a obrigação, poriém, de 
eleval-as atê áJs da :pr,o.posta, m ellb.-Or,. 

.A- concurrençia foi 'burlada, a prediJ.ecçifo manifesta. 
o .SR. LEOPOL<DIN<O DE OLIVEIRA·: - .. pa;ssaraim a perna IlO· outro .. 
O SR. ADoI.iPHio B'ElOOAMINI: - [IDXactairnente; lavrou-se o· c~mtracto, 
INa 'Jjlsco1a· t5 de Noveml\J:ro, um ita.liamo p•ropoz.-se a construir uma. .pa· 

daria e no processo dessa c oncurrencia ws assignaturas desse mesmo liomem 
são differentes nos divernos documentos d6 p'rooe13sci. 

Na Assi<stencia 1Na;ci·çmal de Aliena dos .prncurou-ISe substituir a rede de 
aquecimento, fazer a ·installa.ção de uma c ozinha a vapor e a i·nsta:Uação de 
uma lavanderia . 

·Estava_ terminando o :período do 1Sr. João Luiz Alves . .A<ltás, ·S. Ex. j~ o 
.estaria excedendo, po-rque, no:rrieado Ministro do· 1s:up•remo Tri<bunal, conti· 
nuava no 1Mtn1sterio da Jus.tiç;a. A's pressas, füs .carrei'ras., preparou-se o 
contracto, e se entregou á firma :R. ' CaTdim & Comp. a incumbenciru de fa· 
zi;ir essa instaHação, ,(;reio •li!µe po·r · 5·00·:000•$·000. 
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Outro ·desperdicio, sr·. Rresidente, f.oi a simples ad·aptaiçã0 do antigo IPa-
Jacio ;M:onroe ipara •que rneHe pudesse funcciona;r o Egregio .Senado. da !Repu-
blica, a qual ficou mais cara. do que apropria construcção . o ·ma;rimhal Sou-
za Ajguiar despendeu muito meri.os para const•ruir todo. 0 pavilrb,ão do •que se 
consumiu; agora, .para uma simples aqap.tação. 

Crube muito .l:Íem o dieta.do poipu.lar "!ficou mais caro 'o ca:ldo do rque a 
gallin'ha". 

E' ·CJ!Ue , á sombra da veriba destinada ' a ~ssa adaptação, ·ond·e se gaJsta-
l'am cinco ou se.is mil co;ntos·, foi corm;pra;da até uma liimousitn,e Packard, po·r 
''51 :·()0()$., afóra os dire itos a;dua;ne:i;ros, cem virtude de isenção. ó que tEl1!1 a 
U11io1tsine Packard cotn a ada;ptação do Monroe a0 _ Senado· Fed~raJ é que eu 
não posso comp.rehender. 

E' um infüce de •COIIIlO andaram os dirn<heiros puiblicos e ·da :m,oralidade da 
administração ! 

Temos afnda álgumas no.tas s-Ofbre o. que se .tem feito sab o •pre·texto .de 
revolução. O credito extraordinario de dous mil ·contos, não se sabe si da sua 
abertura fo.i dado coruhecimento, como obriga o art . 94, do IC0digo. de Co:nta-
bilidade, a esta Caana;ra. Esse dinheiro foi distri;buido aos drécto:res dos e.s-
ta:belecmentos, alguns dos quaes, .oom elles i:<if.orçaram as verbas orrfünaria;s, 
o .que contraria, expressamente o mesmo /C'odiog;o. de Contabilidade. 'E'ssa dis-
tribuição de dinheiro se tem feito Zarga 11vanw: 2 :'600$ forann. mandados dar, 
por exempfo, ao 1Sr . Llbanio da Roclha Viz, rpo!r serviços prestados na dis-
tribuição do manifesto de 1•5 de novembro de 19·24. · 

O ISR. l.IEJoPOLDINo DE IÜLIVEIRA: - E' parente do Sr . Juvenil? 
O ISR. AiDor.,PHo BElRGAMINI: - E' irmã:o . 
o S'R. LEO:POLDINO "DE ÚLIVEIRA: - Fami'Íia privilegiada! 
O .SR. AooLJPHo. !BmGAMINI: - O manifesto int·itulado "A' Nação'', ass~

.gnado pelo rSr. !Presidente da Republica e espâlhado pela cidade a 15 de No-
vemlbro do anno passado, {!.eu margffill a que o 1S,r . Libanio da Rocha Vaz, 
recebesse, pela distiri'buição feita, a impàr.ta\ncia de 2 :1600$0001! 

Ainda com essa verba .para despesas feitas durante a revolução., pwga-
±am-se despesas com a intervenção do Estado. do Rio; ,CQIIIlprou":se 1gra:ride 

_partida de !brim ~{aiki prára o lC'or.po ide B,o·mibeirb1s, custeou-se o. !batalhão ":S.e-
tem•b'rtno de carvalho", e, paira diUgencias con'füdendaes, abiscoutou o :Sr. 
Carlos Reis, a quantia de 6 :0·00$-000·! E é muito interessante: isso ooco.rreu 
por meio de uima ·carta c'oncebida, maJs ou menos nos seguintes termos: 
"Meu .caro Pereira Junior: Por te,r sido incumbido de diligenciais co;nfiden-
ciaes, peço os teus bons officios rpara que sejam P'!ljgós· 6:000$00'0';. Nessa 

_ mssiva, 1Slr. J>residente, o Mi:nistro despa1chou mandando· pagar. 
O ISR. LEOPOWINo DE OLIVEIRA: - P:or causa dessas e de outras é que são 

supprimidas ver!bas com.o a_s destinadas . á construcção e prolOJngamento· de 
estradas de ferro, do QJue necessita o pajz para 0 seu desenvolvimento eco-
nomlco .. Oream-.se rendas nov~s, augmentam-se impostos, e não· se· promove, 
absolutame:nte, cousa aJ.guma :n::i,· admini,stração, em bem {!os veirdadeiros in-
teresses nacionaes, porl(J:Ue o érario rpufbJico é delap~dado dessa maneira! 

O 1S.R . .AooLPHo 'BÍJll!WAIMINI: - 'Ü ILloyd Brasileiro ·reclama cento. e tantos 
contos ·para manutenção· e curst'eiio ·dos pr.esos que ·se aéiham a bordo do vaipor 
":Campos", para onde esses 'poiblres desgraçaldos são remettidos para bater 
ferrugerrn . . • 

A Hha Rasa est'á transformada •em deposito de presos politicos. Na ép·o·-
ca em rque tive l!á pessoa de miJnha amizade, não havia, talvez, trinta pre-
sos. No entanto·, as contas eraim tiradas e· ap.re'S·entadas por um .Sr. iMax1 -. 



484 -

miiano Alva.res, na n12lãO de 1500 pesi;mas, sem ·ofd'erecer comprobantea de des· 
peza, ape21ar ;do rque- lograva ;r.ec·ebel-as. 

0 , ISR. LEOPOLDINQ DE ÜLIVElIRA.: - Posso ainda adeantar wn,a iÍl.formaçãJJ 
a V. Ex., q ue ;não iposso compl'o'Var, mas rq ue me foi traZida .Por pessoa da 
mais aJbsoluta ;flé: 'Varios -ofrt'1ciaes que commandrum as forças legalist:JJs que 
seguiraim para 'Goyaz, rcheg::ru:am á miruha terra ' tomando· champagne no car-
ro restaurante da t:Mogyana . ·• 

. E sei mais que muitos recibos teem sido extraJhidos com as quantias ma· 
jiJ.radas ! 

o Bll't . ADOLPHO 1B'EJRGAMIN1 : ,- Na prnporção do doíbr-0 e rdo tr~p·lO . 

O SR. ü:.iEoPoLDINo DEJ OLIVEIRA: - A pedido desse:s mesmo·s ocffj.ciaes. De· 
pois, os ga.;,too ·são toa;os attribuifüis ã. · r·e'Vólução, unicameinte. 

O SR. A!Do'.UE'Ho iBERGAMINI : - Out<ro "Pananl'á'' que ainda nã.o foi con· 
'Venientemente exiplicado, é o que respeita lá exposição de 192·2 . . 

!Dos creditas albertos '[)ara o .custeio dessa expos·ição havia um sa;ldo de 
20•5:•0'00-$000.. . 

•[>resto esta in:foranação lá rCamara com as devfdas· resm-vas, .muito ·em· 
bora hruja ella sido fornecida ao orador po.r pessàa elJl1 que deJJosit~ coillÍian-
ça. (LV[as, 1houve um saldo de 20·:·000$, ent<regue ao ministro. de e~tãio, .Si:. João 
Luiz Alve's, impottam,cia que de'Veria ser app!icruda iem um refcicrmatori(} da 
Eoscela 1115 de Novemil;J•ro . ·Essa quantia .foi depositada em. conta ·corrente, no 
noane inãmnã:Wwl do em;tãlo mmistiro·, no Banco do· Br.asil ! 

· Indagamdo da procedencia dessa infonmagão, outro amigo me· ai&Sev~cou 
que ella .era :verdaideira, mas lojg;o a{iduziu à de.fesa do então m intstró: a im· 
portanda :!'oi restituiõ,a, quando. IS . E.."l:. deixou a p.asta . E1m todo o caso, é 
uma irregufariqad~ gravi1ssima, qual a de uni furuccionario coU~caJr impor· 
tancia desse vulto em um ·banco' e no ljleu nome individual. . 

O :SR . ,LEoPOLDINO DiEl OLIVEIRA.: - Bodia ter conseq;riencia:s. muito. sérias. 
· IO iSR. ADoLJPH'Ci BiERGAl\!IINI: - iN o ,~aso de morte, por exemplo. · 
o ISR. LffilOPOLIDINO DE ÜLlVEIRA: - lPer:fleita,mente. 
Ha muita verdaide a resip•elto de to.do·s esses fa,ctos ,q<ue, nem 1sempre po· 

d·elJll ser p!rovado·s .' Pelo menos, ficam ' denunciados . . E' quando fazemos essas 
accusações somos logo ·taxaO!os de estar dominados por paixões politicas e 
<partildarias, et<c . Re'Ptam-nos a .qu e P'ro.'Vemos, mas a falta de p•rovas nâci si· 
gnifi.câ rque não s·eja 'Verdade o· que asseveram·os. . · 

iO SR. ADowHo [BERC1AMINI: - Nesse amibiente, Sr. Presidente, é qoo os 
,~oliticos 'l'l.e hctje querem faze.r. a . refmw.a ·constituci-0·nal. Tão clamorosa é a 
acção .pretendida, que, :no meio da proril'ria maiorj.a, jã, se fazem ouvir pro· 
testos. O no·ss0 honrado collega, ;Sr. !Simões 1F'i:llho, d,iscutindo e 4'undamen· 
tando, da trilbruna, o ·requerimento que a iCamara ho1je votou, não poude con· 
t·er-'se, e · !disse que, nessa atrP:osp1herà. nã:o ~ possi'Vel tratair-'Se da reforma 
do paicto corustitucional. ' · 

iO ISR. LEo:PoIJIHNo DE ÜLIVElIRA: - E o projecto ahi está, .C:onfü.rmand,o as 
milnhias palavras·, 1qu~:undo fiz o prime.iro discu1·.so sobre· a reforma. '.!;odas as 
mofüficações pretendidas pelo ISr. Arthur Bernardes seriam 'feitas, e pinguem 
conseguiria demo'Ver 1s. Ex. da.s suas intenções. 

Q rprrcljecto 'Cornfirma .tudo 'que a Heguei. 
O SR. IA.noLPHo BEROAMINI : - A situaçã0 daquel!es que não co.mmungam 

com a:s mesmais M!éas d·o P'resi!lante da Republica, que ria 'Plhra:se do 1Sr .. An· 
tonio Carlos, quando Zeailer da maioria, não · demon"Stram a mais ·estr~cta so• 
Hdruri(ldade com' a autoridade constituida, a situação desses é ·o risco da ca· 
defa, é a s·uj.eição aos maJ011es v·exames, a reclusão por tempo· indetermina· 
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do, ,com a remoção para JogaJres 'que põem em perigo a ·saude e ·a vida dos 
nossos irmão.s. 

o !SR . LEJO!POLDINO DEl IOLIVEIRA: - E aoi. inexp'1icaveiB· suiciqfois. 
IO .•SR . ..(\'DOLPHe J3ERGAMINr: - Vou ler uma carta, q:ue dá bem id~a des-

ses soffrimentos: 
ICumprimeintos att.enciosos . . 
CNão sei :se o. ,seruho·r çl.outo•r ai>nda se recoi;'da d .o .meu no.me; per-

mitta-me .porém que <l'he lembre, diz.endo-.lhe que já tive o praze.r de 
co1wersar com O· douto.r 1subre um caso de acôdénte ·de traibalih!J, e 
b<:lm assim de Lhe remetter um pacote de jornaes pu<b1ica<lo$ na P-au-
•ltdéa, <l·mmnte a permandncia ·do general ls·ido.ro, igno<ra.ndt:. a1:1é iá 
minha sahida de IS. Pa.ulo se o doutor o · recebeu ou não, ·posto que 
eu tenha enviacfo ·em mão propria para <> escriptorio .do doutor, a-0om-
panha<lo .de uma crur.ta -qu e levava junto um .oartão meu de vi:s.ita . . 

.s·ai'ba, doutor, que a polida ( ?) carioca, ~ pedi.do de poltticos e 
de catho:licos, que protegem um padre italiano, que virnha seirndo por 
mim escachruio pelos "a · pedido:s" ;),os jornaes paulistas e cariocrus, 
sob a responsrubilida<l·e do .. meu nome, com provas irrefutaveis dos 
crimes -que semellhante rouP.êta tem .praticado no \Brasil h a mais de 
2'5 anno.s, e fsSo éu fazia como re<p•resalia a um •Calo.te •que delle Sof-
fr.i, me manÇl.ou prender em is.. iPauJo., onde tinha residen cia fixa ha 
mais de q:uatro ·arinos, PÓr or;dem telegràphica do 4° delegado a uxi-
Uar, em 16 de out.wbir() do·. anno pa.ssado, seindo logo levado para o 
iRJio, apresentado na iC'entral e m•ettido em uma sala, sob !r'.ijgorosa in-
communi.ca.hfüdade, na q ual estive •35 dias, dormindo n0 chão, seJndo 
afinal transferido :para a 'Detenção, acompanhado de um officio que 

·dizia ficar eu alii incomm.unicavel e a;guardamdo ":portaria de ex-
.pulsão do te:rrito'rio nac_ional ·como anarchista p'erigóso" ... 

Mettido em wm iilfecto culbâculo de n. '59, onde• mal entrava a 
luz solar, nelle arucontrei o.s meus amigos Vice~te F ·erreira, o conihe-
ci<lo oa:a(lor poipular, ."6 Everrordo · Dias . Ao caJbo· c;le ;14 dias, fui cha-
mado ao ,cpateo ·do p.residio, manda<lo sub-ir para uma · "viuvà alegre'', 
entre ·esbirros poHbiaes e solqado0s de baioneta calada, e ein seguida 
levado •para bord9 do. .vaipor do , Lloyd OomJrrWnwante V.q,s·ce>nce'llos, 
onde· um ,tenente do 3° . iregimeJnto de infantaria, acompanhado de tres 
praças, mandou estai:! ti;r.arem -me paletot, .collete e botinas, que cui-
aadosamente revistaraim., e a.cto· continuo. descer <para o. p.orão do 
.fundo do navio, s em. a manor . informação -so'bre o destino que me 
estava rese·rvruio . . 

'1\ffiomentos de:po.is .senti que o vapor caminhava e que apôs ho<ras 
de viagem fundeava,, sendo-rrne· dado então ·assistir ao espe<etaculo 
horrivel de ver o <porão do il'urnfo invadido por mais de 140· presos, 
r·epresentando rn nacionalidades, 'COm as roupas totwlmente esf.ran-
ga:Thadas e exlhalando uma fedentina insuppo·rtavel, .sendo que al-
guns tinham um pedaoo de paletot ou de camisa a co'bJ.•i!L·-lihes a!il 
partes genitaes . · -

O quadro •que essa infeliz gente o.fferecla, ·deitada •no chão, ein 
uma :promiscuidade indescri.ptivel, pois ·q;ue o •tecto. do porão do fun-
do era tão ·baixo que sõ permitÚa andar Je.vanta.do <por necessidade, 
fazia lemlbrar o "navio negre·i<ro", do, immortal castro A0lves. Feliz-
mente inão morr.eu nenhum.· desses . infelizes· e :portanto não houve 0 
"1ba;que" .. 
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A .comida - de manihã, um pucaro 1com matte e uma hplacha; a 
cada uma das prindpaes refeições, um prato {loni if'eij~o !frade e !00 
grammas de carne verd!:J pesf1imamente cozi:nhada - ~ra distrillml• 
da no fundo da es·cotilha, apresentando a luz ·solar ·que por ella 011' 
trava, pó-is que em outros lagares do. porã,o não se· enxergava nalla, 
sendo .oonstantes as reclamações dos que Sfil> achava.rn deitados e eram 
tnvoluntariamente pisailos, .tal ·a escu>r:idão. 

As dejecções eram feitas em dufuS tinas, sem Q :menor· resguair<!o. 
collocadas a uns dous metros de distanda do. lqcal em que era feita 
a distribuição da comida, iiara que lhes coubesse um pouco da tu1 
solar que a escotHha of.ferecia. iEssa.s tinas eoraan i<}adas. e lavadas 
nas aguas do rOc·eano por dous possantes homens - um norueguez e 
outro allemão - de manhã e á tafae; porém, durante O· dia e a. not· 
te" dellas se desprendi3'111 ta€s emanaç.ões 1pestilentas que a atmos· 

:._ irmera do porão- ficava insupportavel. ' -
Caminhando. e fundeando de nÇ>vo o vapo1·, viu-se qiue nelle en-

traram e -.foram distribuídos pelo segundo porã,o· ·e pela co.b'erta, mala 
d·e cem ·sargentos, .cabos e _marinhe-iros que estavam na Santa Cruz, 
e que eraifl accusados de participação mas revoltas..'.(l.o s· . • Paruto. e ila 
~y.az. 

A's 1~ horas e pouco da noite. o .Oomxmanà<11nte 'Va.sconcella:s fe~· 
se ao mar - no dia 4 de deimmbro p·rox1mo passa.do - seitl que 
qualquer dos presos •soubesse do ·destino que ia ter. As conjectur:is 
ter:vil'havam e a mais accettavel era a de que ia ser repetido e aeo11· 
tecido com· <> Satemt.e, no governo do if'Lnado Hermes. 

Como se todas as miserias atraz doooctptas nã,o. b!J..Stas-~m, 
· acoprncla ~s rvezes que a1guns presos, tornados .lrrasciveis pelo sg!· 

frim1ento durante mezes a. bordo do ·tal 10a1rrvpos, altercavam. e quais! 
ohegavaan a vias de !facto; outros famintos, pélas :plrivaç·ões de t?da 
espec!e passadas a hordo ainda daCJJUelle ·Sinistro navle, procuraYil.JA 
repetir o prato de comida, saihindo fóra da for·matura e . ludibri;rndo o 
distrihuido-r. Quando taes factos succediam; immediatamente descia 
do convez ao _porão do fundo um sargento da força 1111i.Jltar q~e ii!. a 
·bordo, o qual JnquiriJldo do acmítec!do e dos ''personagens",. nian· 
dava app1icar nestes, por um preso, que elle fiscalizava, dez e quin·. 
:11e chibatadas CO,lll uma 'tiorracha, accrescentando .que tivessem cu!· 
dado, iio1s o commandante tinha ''.ordem para mandar fusilar. E' 111• 
d<escriptivel o compungimento .que sé notava cm todas as phfsloiio· 
:nmis, assistindo a taes selvagens -scenas ·e ·o·uvindo os glritos de dôr 
dos açoitados. 

Estou. .oerto que nos tempos da )J.edlon<lo escravatura, os "se• 
nhores" não procediam assi:m, jé. .por um sentimento de pi.eda,de, jé. 
por espiri•to de m ericantilismo. 

lE saber-se que o. B'rasil possue uma liberrima C'onstituiyão, !l que 
t az parte do conce<rto dos chàmados palzes civiliza.dos! 

Eu teria muito •que des'Crever, ma.s ~~ta vae longa e eu n•ecessito 
de a'brevial-a. · · · 

Ao cabo de 21 dias a bordo Cio Com. Vasooncelios, do "gaio-
la" vapoir fluvial Oyapock, e a1'1nal de uma canôa, tut, conjui<tamen· 
te com · todos os :meus companheiros de infortunio·, desembarcado ern 
L"le·velandia, séde de uma ,colonia agrlcoia que <> Go:v'.erno · iFederal 
possue ·na margem esque1l'da do fio Oyapoc'k, nos confins do. Estad~ 

i l • 
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do !Pará, avistando-se ina opposta, ·e a uma distancia de uns 400 me• 
tros a Gu.yana Tuanceza! 

O [[)r., que é um lidimo cultor do Direito, pajeriá ajulzar de · c!)o. 
mo semelhante &esterro ........, po-I"que eu sou portuguez - a'be1·;a dos 

·mais comeslnhos princlpios inteI"naclonaes e ihwmanos. 
A região do Oyapuck 'é tão inhospita ·CJJUe me fez .baixar por duas 

v-ezes ao hospital "!Simões Laves", que existe na c&lonia, tenqo a 
minha vida corrido serio perigo, an;te o multo- que alli soft"ri, aggra-
·vado com a carencia de medLcan1entos e princlpalmerrte de al1'!1e11-
tação apropriada. 

Como o m•edico me fonnecesse u:in attestado, indicando a n.ece3·· 
lii.dade urgente de eu sahir da zona, no intuito de me faeilita,r o em-
bar(jjue para BeMm, a IJ:Jó'rdo do ".gaiola", e como o commandante de 
tal vapor fluvial me ·recusasse a :boirdo, aJ.legando· que tinha lns-
trucções terminaootes da empreza para não, conduzir deportados, 
aconteceu que pes·soas ·Condoiaas de . mim .m .e proporcionaram a eS·· 
ca;pula palra Amapá, em uma fragi! canõa., atravessando rios diver-
sos e o Oceano, durante sete dias. 

IChegando alli bastante doeinte, ante os desconfortos de v!agem 
tão longa, e depois de alguns dias de tratamento em -casa de um r1c-
gocia.nte a 1quem fõra. recommendado, embarquei para aqui em uma 
outra fra.gi! canõa, fazendo "uma penosíssima viagem de oito dias, seJJ-
do quatro em .pleno Oceano, cujas ll!gua.s agitadi-sslma.s pa.!"ec!·a!ll. 
querer tra;garr a emibarcação. 

iFin<J,lmente, a 14 do c.oi;rente desembarque! nesta Capital, ollde 
<,'heguei .tão dqente qu" foi preciso arrarnca.rem-me de dentro ela. c11-
JJôa. e levarem-lrne IJJUaSi em 1braços lá rp-resença. do consul ·do: mel\ 
paiz; o qual immedia.tamente chamou um a.utomov•el e :me mandou 
interna r no Hospital da Beneficente- lPortugueza, a vista da gra.v!" 
dade do meu estado de saiu.de. 

Veja, pr., que tri.stissima odysséa a rniooa, com mãls de sel!l 
mezes passados, e cri-me mnnstruoso, a po.Ji.cia. ( ?) ·carioea contra 
mim :praticou, sem que pese sobre a minha pessoa o menor 1nqued-
to policial ou a ma.is Iev:e respom1a.bilidade criminal! 

Vivo no BrasH ha mais de quinze annos, e tinha- em S. Pa.u10 
residencia fixa ha m a is <le qua.t!ro -a.n.nos, ·exercendo a.. profissão de 
corrector, podendo, feli=•ente, qar as melhores ·· referencias de !m-
portan tes lfirma.s cariocas e pa.ul'ista.s. 

Pedindo ao Dr. innuméra.s deseulpas da maissada de o obrigar a 
ler esta mi_nlha extensa carta, su'bscrevo-me com. sub-ida admiração e 
elevado apreço.- ISeu ;Mto. Atto. e Glr. - Abílio Leobre. Belem, 23-<4--
·2õ. ' ' 

O iS-R. !JEoPOLDINo DEJ OLIVEIRA: - Isto acontece antes da ap:p-ro-va,çáo ·da 
reforma constitucional. Ca lcule-se depois della. -o que .se não fará. 

O !S·R . .ADOLPHO B'.EJRGAMINI: - O sof-f'.rimento dos nossos · irmã,os põd-6~se
avaliar pelo desse , a-e-sgra.çado que andou padecendo horrores. 

Em a;parte, disse o meu· pre~qo collega, distincto amigo, honrado e- a~
tivo -representante do povo. mineiro, •cujo nome d:ecli.no corµ grand~ apreço e 
rendendo as ma.i-ores lho-mena;gens ao seu talento e grande valor, o Sr . iLeo-
poÍdino dé Oliveü-11-, .que os desperdlcios feitos em nome .da r .evolução, eram, 
em grande parte, em benefi-cío dos- lega.list::ts. · 
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'E' uma verda'<ie, JS•r. Presidente. 
"Tenho noticias reiteradas· de que os legalistas; soklado.s e officiaes, quando 

sa1hir<1;In de .S. Paui!.o, fizeram em !Cruzeiro e em outros logares, uma vooda· 
deira feira; of.fere:cendo artiigos cirros, vesUdos. de senhora, joias, macliinas 
registraderas, ·ao preço que lhes dessem, pois, que a eNes, militares, esses 
artigos não haviam ·custado sinão· o· saqüe . 

Desfeitos, ou' •pelo me no.s !recolhido.s a esta Capital alguns dos batalhões 
chammlos "Patrioticos ", a poHcia teve g·rande .traibalho· com elles, ·de um dos 
qua:es, .o "i.A.rthur .Bernardes", sei que, no 1·5º districto, estiveraim !l".ecol•h1das 
qu'atro . o.u cinco praças . 

O SR. LEoPOLDINo DE OLIVEJIRA: - Defensores da .legalidade! . .• 
O iSR. A!JoLPHo íBERGAMINI : - Os joa:-naes ipodem, de quanfüi: em \rez, 

contar a .1guma cousa"que es•capa aos censores .. A, Nofie de sexta-feira, z:s de 
·Junho, <traz. a seguinte noticia, d:a qual se iverifica ter sido apuraida a res· 
pcms_aibiJi.dade de ~egalist:as na eX'IJoHaçãe que ·soffreu a 1Sra. Paula lPetit (rê): 

"AssaUar()ff/'/,-Dhe a casa., row1:1ara(rrk·ihe j<Uos e 31<5 conto•s e11w di· 
nheiro ! - D1111'.an'te a partida, ho'UIV'f3 entre os assaltarntes wma, llu.dta 
de · morte. ,-.., O cofre arrombOOlo e o _ohão -todo manohado de ·~. 

Dep·ois que a policia fluminense regressou de São. Paulo, onde 
esteve em opel':ações. com as forças legaes contra os revoltosos, o 

- Dr. Salvai'dor Cpnceição, então chefe de policia do Estado _do iRdo, 
fbi informado. de que àl<guns soldac1os andavam fazendo gran,des gM· 
tos, q·i,.e nãJo jus tificavam as suas posses . Aberto i~querito a; pro· 
iposito do que era uma vaga suspeita, o · Capitão Octavio Ramos, de· 
IT•egrudo de captm;as, a que foram as, pesquizas attvibui'das, e~tev:e em 
iS. Faulo e, com o que poude lá. verificar, chegou á co'nculsão de que 
tres soldados da For.ça ha,viam .. praticáido alli u.m furto, assaltado 
uma casa e !l"©Ubado, wl<ém de joias, •grande som.ma em dinheiro! 

Veltando a NictherÓ;v, ,prosegu1u -0 inqueri.to na viz:Lnha cida1e, 
sendo [ogo presos. os soldados accusaido.s e, depois de expulso.s das 
fileiras da Força {!V!:iliitar,. remettidos para a 1capital paulista, á: dis· 
.posição das res·pectiva.s autoridades judiciarias. 

Fi-cou apurado, no. eorrer das rpesquizas, que . os s.oldados ·liaviam 
adquirido, aqui, um automovel .·"IStudebacker", pela quantia de 
12: 0001$000 e comprado um .botequim, na praça .7 de iMar,ço, n o bOJI· 
levard .28 de Setembro. O automovel foi remettido· tambem para São 
Pau'lo e o botequim fico·u feçhado, á disposiçãJo da justiça daquells 
Estado. 

Nessa ooçasfü'o. soube-se~ a,qui ai.nda que os medices de Sàntos 
·haviaim encontrado, em 3;loder de um soldado da iPolicia do Espir-ito 
!Santo, de nome João 'F'·rancis·co ·do Nascimento, o· qual ;fôra reeo-
lh4do, ferido ; a ·um h'ospital de .sangue;. a qua~tia de 4•5:000$000, di· 
nheiro esse .que foi tambem apprehendic1o e entregue a,. Caixa Regu· 
ladora do Exercito, qu~ -o rem,oveú; d epois, para a Contaibilida.de .da 
Guerra, ·onde ainda ·se ' encontra. · 

\Mas, a quem .pertenciam as joias? De quel!l era todo esse di· 
nheiTo? 

Agora está tudo. aipurado. A victima do assalto foi a S'!:a . Ma~ia 
[Bitte.n•0ourt Paula P'etit,- de importante <famHia J)aulisfa. 

1Sa1bedoi:a; estes ultimo.s dias, do exito das diligencias em torno 
do assalto de 1que fôra vj:ctima, a veneran<la seIJJhora veio· ao Rio, e, 
hoje, muito c!õdO, foi '.'1- Niotheroy. , 

Na · Policia Central conve:r:sou a senhora .com o Capitão 1Ramos, 
delegadó de capt_uras,qu e. a poz ao corrente de todas as diligencias 
já realizadas em torno do seu çaso. 



- 489 -

'Depois de faUar ã,quella autoridade, D. Maria Bittencourt narrou 
á A Noite como se passou .o assalto praticad.o em sua casa . 

Viuva, ha tres amnos, do anti<go funccionar1o do C.emiterio de 
São Pa.ulo, !Oarlo.s E.duaJrd.o· de !Paula !Pietit, D. Maria .t.esidia na 
casa de sua propriedade á rua Vergueiro, ·57·6, sita no. ba-fo:·ro da 

· Villa Mariianria. No dia 1:9 de Julh'O do an.no passado, a conselho. das 
forças ·legalistas, foi obrigada a abandonar a sua casa, fugindo• para 
o larg.o da :Saurde, 01nde estava mais ail:wigaid·a da fuzilal'ia. Fechara a 
·casa eonvenientemente, deixando, alli, nos respectivos colfres, a 
quantia de 316 :00·0$0M, além de joias .no vàlor de 3:000$0M>. Com 
ella sahiu .tarnbem um filho menor. •Suas duas filh.as casadas, que 
lhe faziam companhia, seguiram para [Ribeirão Preto. 

TJ:\eS dias de<po-i1s, D. M:aria cvoltou lá sua casa em companhia de 
um tenente da Policia fluminense. Fõra al!i convencida de que nada 
lhe teria acontecido . Uma do1or.osa surpreza, porém/ bhe estava re-
servada . A casa havia sido arrom·bada e tudo estava em desordem. 
O chão estava ·cheio de man.chas' de sangue e o ·cofre Unha as portas 
·escancaradas. O din'heiro Já não estava em seu lagar e, bem assim, 
as joias! 

Acom.panhou-a nessa dolorosa i.nspecção, a'1ém do tenente allu-
dido, o Capitão ·Julio Gameiro, tambem da poHcd·a fluminense, que 
tudo verificou. 1Sõ deixaram os assailtantes, no cofre, documentos e 
uma caderneta da Gaix·a E.conomka, com dous contos de réis . 

· !Soube, então, a senhorà, a inda , que sua casa fõra theatro de 
uma Jucta form1davel iá hora da partilha do dinheiro. · 

- Mas, por que não tinha a seruhora esse dinheir.o 1guardado em 
um banco? i.nquirimol-a. 

- ·Emprestava-o a ouros a pessoas de muHa confiança e, justa-
mente nas vesperas da •revolta, recebi eu algumas letras vencidas. 

D. Maria Êittenco·urt, depois de d'allar ao Capitão Octavfo. !Ra-
mos, a informar das p1:ovidencias tomadas pela policia fluminense, 
rveiu ao Rio afim de fallar ao \Sr. 1Ministro da Guerra a respeito do 
dinheiro •que se encontra na Conta'bilídade :da 'Guerra e que fõra ap-
prehendido em [)Oder do soldado João lF'ranciscó do Nascimen_to." 

A industri-a da legalidade, 1Sr. !Presidente, é talvez, !hoje, a mais rendosa 
maneira de se rviver. Basta ser le•galista para se passa!!' a ter to·das as .graças 
e todos 10.s favores ·do Governo e, á sombra dessa protecção, enriquecer faicil-
mente. ·· 

. ·Si esse. ê o ·amb1iente rriaiIUdamente descrtpto em que vivemo.s nas -cp.,-
madas civis, attente V. •E ·X. um instante para os m,eios militares . 

A Mari11ha es1Já inteiramente desorganizada; o Exercito, separado em 
grupos, entendendo- uns que devem ser .fieis <J.O Governo, muito embora, em 
consciencia, .detestem o poder; outros, tiinüdos ; e outros, ainda, espertos, 
Exercendo a delação rriara poderem gal.gar os postos e a uferir os maiores pro-
wntos . 

Ha pouico,s dias Vi um i.ndividuo, .commissionado no Jogar de 2.0 tenente, 
que, tendo parti-do desta Capital ·para IM:atto Grosso sem um r eal, atraves-
sando difficulfü1ides s-ér·ias, de lá mandâ.ra 10: 0•00$000 á .sua noiva para ~r .pre-
parando os arranjos da cas<). e o enx.oval, afim de celebrar o casamento apenas 
volta.sse; e de regresso, ainda trouxe presentes caros, joias, cortes de ves-
tidos, sedas, etc. E ié um corrimissionado, como .grande patriota, p:ar actos 
de bravura, no· ipo·sto ·de ·2° tenente do ·Exercito .brasileiro! 

As humilhações a .que teem s·ido submettidos os officiaes mais •graduados 
do Jtosso Exercito estão •na consciencia ·iie todo,s ·e não precisam de maüor des-
crip!,'ão. 
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Dia virá, 1S1·. Pi·esidente, em que .todo.s estes factos serão devidamente 
narrados. Agora tal é iII1]lossivel. 

Em todo caso, ouçMnos como são tratados os militaTes, que vestem a 
farda do Exere1ito de 89: 

"A abertura das Camaras nos proporcionà "o ensejo de fazer 
chegar ao .conhecimento da Nação os iníquos vexames que nb.s. têm 
sido inifUgidos, nestes dez mezes de innominaveis tropelias. 

Raxa e:x!cepção de intrepidez ·moral e no!bresa de sentinv:mtos, 
nesta época, ninguem com mais autoridade 'do .que V. Ex. i;>a.ra 
erguer a voz e denunciar ao paiz as viqleTIJcias do sitio permanente 
e as abominações oriundas do desencadeamento . de odios, ·que cara· 
cteriza este momento tenebroso da nossa historia. Coil!fiando essa 
tarefa a V. E'x;., te:mos a certeza de .que, no seu inex;cediv•<l ari!or 
civico, V. \Ex. a rece:berâ co.m agrado e della se deso.brigarâ com o 
·brilho e vigor que, com tanta ·elegan'<::ia, sabe dar V. ·Ex. a!os seus 
discursos. 

Arrancados dos cubi.culos i·gnominiosos da casa de Correcção, 
.poi; um habeas-corpus do iSupremo Tribunal, fomos transportados. 
na noite seguinte ao julgamento do pedido, pàra esta Üha., onde nos 
ach81l'IlOS desde •9 de Janeiro, sob severa vigilancia, ~g~<<J.Vé'.da. por 
interminavel incommuni:cabilidade, considerada, ao que par:3<:Je, pelo 
governo, _ como a condição infüspensavel ao restabale-cim;:into da. ta· 
mosa ordem acima da lei. 

Vale a pena rememoral", para que não se rperca nenhum dos in· 
oi·dentes desta é.poca vergonhosa, a nossa sruhida do presidio infa· 
mante . 

.A".s 15 horas do dia 18 de Janeiro, era:inos avisados ,pel-0 !Major 
'Mai:sonette - em constante dispon'ibHidade e, na bccasião, aprovei· 
tado !Para .carcereiro de .seus camaradas - que. estivessemos prepa· 
rados, visto termos ·(!e ser removidos, âs 23 horas, para nova prisão. 

Guardou-se rproposital siilencio sobre o- nosso novo destino, pro· 
curando-s~ fazer :passa\, co:mo verdadeira, a ameaça di:vulgad<t pela 
·:manhã, de que iríamos" provavelmente, emprehender longa viagem, 
no ma:is· arrebentado dos calham'beque!;) do ·Lloyd, E, contando com 
um ,po.ssivel abatimento dos animos, acenou-se c·om .provavel ordem 
de solltura, á fraqueza daquelles que concordassem em· ficar na ln· 
fame .prisão e assig:nar um .documento d-e sulbmiss,ão ao governo .•. 
Houve, infelizmente, quàtro ou oinco almas · apav-0radas que se ren· 
deram a, éssa torpe insiímação, temendo, sem duvida, longínquo e 
pr'qlongado degredo, .quiçiã:, a stnistra earta de •preço do Sat:dUte ... 
Em compensaçã-0, cerca de vinte offi!ciaes•, <ÇlUe não f'iguravam na 
ordem de habeas-corpus, .solicitaram, Instantemente, .permissão, que 
afinal lhes foi concedida,'. para acompanharem os camaradas, quaJ· 
quer ·que fosse o destino que 1hes estivesse reservado. 

Assim., ás 21 ·horas, •carregando os •proprio.s presos a obagaigem 
mais leve, desciam tód-0s .para a alameda que conduz. ao pmtão in· 
terno· da •horre·nda bastilha, alli se agglomerando, entre montes de 
maiias e 'saiccos, á espera .da hora da .partida . 

Através das 1grades do portão, percebia-se, â meia luZi dq· !Pateo, 
solemne e grave, a figura de Ma.isonette, hraços cruzados SQbre o 
.peiito, JaJdeaJdo ip-0.r um . official de policia, com uma grande espada,. 
que o contemplava m·araviLhado ... 

Do Sr. Loureiro não se vislumlbrava siquer a sombra esquiva. 
Acuado na secr.etarià, daqueHes .hospedes incommodos, naturalmente, 
elle s!} pensava em se vêr livre, no mais breve tem.po• pÓ·ssi.vel. A 
sua a,.pregoad;a energia déra em agua de .barrela... Elle havia ae 
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dtzer, ~á com os seus botões: "uma· cousa é a .gente gritar, para po-
.bre:> senhoras, -que não tem medo e lfaz e acontece - e o.utra é fazer 
e acontecer ..• <le verdade". 

'F_óra, •nas calçada11 da rua !F·rei Caneca, agglomeravam-se an-
ciosas e ·sobres·altadas, as fami-lias dos officiaes presos, arrastadas 
até ás por.tas da prisão·, pelos boatos terro"ristas, propositalmente 
es·palhados, para lhes augmentar as 'horríveis angustias em que teem 
vivido, nestes dez mezes· sombrios. Soldados de cavailaria, a espada 
em punho, faziam-nas; brutalmente, recuar, lançando-as de enconüo 
ás paredes dos predios, cajos moradores, indignados com tamanha 
selvageria, lhes o.ffereciam abr1go, contra as·. investidas desses dignos 
esteios da ordem acima da lei. 

A's ·2"3 horas, aJfinal, penetra<ram, no paiteo externo, numerosa, 
for,;;a poUclal / de aI'mas em!baladas e .gna11,de numero de automoveis 
e viuvas-p-legres - tudo. sob a . direcção· de ú.m coronel do E-xercito, 
que exerce as .funcções de .major de ipolicia. 

Fomos então convidados a tomar os autos em cada um qos 
quaes se accmmodaram, do m~lho·r modo, tres officiaes de policia, 
armados de ·revolver e espada, sendo os estr1bos occupados por pra-
ças de arm,as embaladas. 

[Formou-se, · assi:rp., longa columna, tendo, á frente e á recta-
•guarda, viuvas-alegres repletas de soldados, a qual se poz em movi-
mento, mais ou menos, á meia noite. 

As familias, na rua, com risco de serem atropeladas, avançavam 
até á portinhola dos •carros, procurando reconhecer os parentes. 
:Estes, no intuito de ·as tranquilliZ'ar, resp'0ndiam-lhes, aos adeuses, 
um - at•é 'breve - firme e. reso,luto. . . Um tenente levantou um ,--
Viva a lRepubiipa - que freou sem ~cho ·e um garoto de dozet annos, 
que por a1'li se acha;va, espiando curioso o espectaculo inedito, em 
uma saudação intrepida e audaclo.sa aos que partiam, gritou, a 
plenos pulmj)es: Viva o general Isidoro! 

Os autos acceleraram a mar·cha, vencendo rapidamente o ltlne-
rario estabelecido com antecedencia e ao. longo do qual, de esquina 
em esquina, estaci.onavam patrulha's de cava!llaria e .grandes ma-
•gotes de secretas. policiaes. 

Chegados ao Arsenal de !Marinha, ahi fomos receb1dos por uma 
companhia do Batalhão Naval e outra do 3.0 Regimento, ambas em-
baladas, sendo que a segunda, do commando do Capitão Cunha 'o/[at-
tos, estava equipada em com·pleta ordem de march!t. 

Apenas desembareados dos autos, começóu o nosso transporte 
pava bordo de uma ,lancha que se aohava a;traicada ao cáes, :c .. go 
inva.dida por um dos peÍ!otões daquelle official. E como n iio hou-
vesse ninguem 'Para conduzir a nossa bagagem leve, tivemos nós 
pr'oprios de carregai-a, fazenP,o, os mais velhos, desesperados ap-
pellos á. perdida .agiJ.idade, para alCamçar a ~ancha, e maiis· ta;rde, 
para passar desta para o rebocador A1idaz, que nem siquer ar.ri.cm a 
escada, e a pós numerosas via.gens daiquefüa embarcação entre o cã.es 
e a ilha das Cobras, poz-se ao largo, .em demanda do Ouyabá, um. 
ex-allemão, · -recentemente ·exduid'o · da !Marinha de Guerra, e que 
havia chegado , ao p'orto, pela manhã,, afim de entrar em obras. 

!A. !bordo, quando chegáJmos, só havia uma 'guarda e o ca'Pitão-
tenente da Armada Henrique de Oliveira, commaindante do Orurvello, 
que, ás Hl horas, lfôra surprehendido <com a ordem de assumk o , 
commando daquelle paq·uete, para p qual s·e l'he recom:menã.ou le-
vasse a sexta parte · do · pessoal necessario aos differentes serviços. 

·O Oru'rJ}aib,á ti:n,ha uma. das suas helices par<tidaJS e só podia fazer 
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funccionàr uma macbina. Não Unha 1botes, nem saJJ'ira-vidas,. ~.:u~ 
·i,rn;itaillação te~egrapihica estava desarranjaida. Não ·havia medico 11, 

bordo, nem pharmaceutico, nem- mefü.camenfos. E' no momen.to mes-
mo em que alli •Che.gavrumos, começára, .esse !navio, a r·ecel:íér !lar,vão 
e ramiho para 70 homens em 12· dias, embora• e.ntre ;preses, so.LJados 
e eq.uipagem fossemos cerca de 2150· pessoas. 

A's 5· -horas tlo. dia . e, já amanhecendo porque erà verão, o a:va· 
riado rpaquete levantou ferro e· deslocou~se, vagarosamente, rumo li 

·barra. O capitão Cunha iM'attos, tnterpeHailo sobre o nosso. .destino, 
respondia com evasivas . Havia recebido, apenas, a ordem de em· 
.barcar ·com 'a sua companhia, !haida se lhe di'Z'endo sobre d) seu ul-
terior destino. O .commandante Oliveira rece'bera carta de .prego para 
ser aberta a certa distancia do JUo, 

E era assim, era esse inutn appara:to. de .forças, aig.gravado pela~ 

insinuações perversas de uma ~mprensa, ·que se dava cumprimento 
a- uma ordem de habeas-cor.pus do mais alto Tribunal do paiz! 

IB'atigados da força ida vigilia, recofüeram-se os ofil'iciaes presos 
. a-0s camarotes que lhes haviam designaido :e, ao despertarem do 
: curto repouso, .para o a lmoço, foram surprehenfüdos éóm -as inuteis 

e .aescomedidas ·.precauções tomadas · .pel.o ··commandante da compa-
liJhia. Todo o espaço a meia-nau, o·ooupado pe"-0s- ·salões e .e;i,maro.tes, 
estava cercado por um cordão de· sentinellas ·emba:ladas. O Cunha 
Mattos, lbom rapaz, coitado, é, porém, um severo cumpridor de or· 
dens, nunca se ;tendo env0qvido em poli.tlea, sinão quando preeurava 
forçar a Reacção Republicana a sulbstituir ·a ·candidatura• popular 
do Dr. NHo IPeçanha, pela do 'Marechail .Hermes .• . ' agradecer, éom 
rl!l:pidas e - escandafosas .promo6ões, tanto os inexpHcaveis enth<usias· 
·m-Os dos primeiros momentos, como as adhesões da ulti:ip.a hora.,. 

Navegamo.s, .toda a viagem, :com a terra á. vista e . ·rumo· sul, 
ancorando, ás 1•6,3.0, na enseada do Abraihão, defronte do Lazareto 
-da II<lha Grande, .nossa nova, ;prisão, como então nos · foi communi· 
oado . 

. .A,qul, se desenrolou ,ridiculo j-0go de "empurra" •entre as auto-
ridades. O capitão iCunha Mattos, confo!lme 'ha'Yia sido . combinado 
no Rto, pedia a entrega do [Lazareto e o director do estafüelecimwito, 
que fôra surprehendido pela nossa chega,da, recusava attemde.J,o, por 
não ter· ·ordem ·de seu chefe. E assim .se passaram seis dias na 
troca de telegramnias, ordens· e contra-ordens, já pesandó' sobre nós 
a ameaça da ifome. · · 

tAfinal, mandou-se entrega.r o 'Lazaretó, no.meou".se um dil:ector 
·para a prisão e expediu~se . dahi um paquete .com .gener-os. J<á então, 
anc·orava, na enseada, o destroyer numero 4 - Rio Grande ilo Norte 
- sob o .commam'.do do Pinto de Alndrade, ,provavelmente · irmão do 
-0utro· - o meeti.ngueiro pró-!Bernardes. 

1Esse ,heroe naval, ·entre outras ·medidas, pràhibiu, aos seus off!· 
c'iaes, cum.prime;ntass.erri -os camarada.s pr-esoS' e estabelecessem com 
elles quaesquer-· r elações. Como isso muito o deva Tecommendar ~ 

ipenevo1encia ·de seus c.hefes, ahi fi e?- o testemunho· ins·u&peito da 
sua irrprehensivel ·coinducta de ,candÍdato a promoção, por mereci· 
mento. ' -

'Despaichou-se .para cã., como fürector da prisão, o tenente-co· 
r·onel Othon · de Oliveira .Santos, · .galardoado na vespera com maâs 
uma promoção, a segunda obtida no escassissim-o ·perilodo de 2'5 me• 
zes, como .premio á sua dedfoação bernardesca. 

O recente tenente-coró,n el, justiça se ~he fa,ça, condrizitr-se corre· 
c_tam.ente, pl'oicurando evitar inuteis 'Vexaines aos seus cairnaFadas e 
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tornando. a .pn~ao 10 .que,. pe[a lei, eHa deve $er, nos casos pol4ticos, 
'isto é, · siml]JJ.es detenção. Mas isso nãO .podi.a agraldar e effectiva-
mente não aigradou· a'os· est·eios mais .graduados do b'ernardismo. 

1Sabido, no Rio, o tratamento . que aos presos .dis·pensava o. co-
r.onel Othon, todos , se assanharam com o ,perigo a que ficava ex-
.posta a :inegaU.,dade . Já o Pinto de An<lrade se retirára no seu ca'-
IJha.mbeque, amuado ·com 0 <lirector e aborrepi<lo cbm a escassez de 
cobras ·e lagartos, na ·localidade, para a sµa ·a limentação. Natural-
mente, chegando ao Ri-o, fez vêr ao chefes a inconveniencia dos 
processos s eguidos 1na filha Grande, na guarda . e tratamento de of-
fi.ciaes revoltosoS'. 

As providencias· :não se fizera m esperar. Dem'iUido o Othon, re-
colhida a comí)anhia do IOu~ha Mattos, mandou-se, como director, o 
ma;jor Rogaiciano Ferreira Mendes, parente do chefe de Policia e já 
inc•luid!o em' lista para a promoção por merecimento. Acompanha-
va-o uma força so'b ·o commando do ca.pitão Ci0dade, do grupo man-
tenedor da famosa "Defesa Nacional" . .. . 

IA'Penais desemlbarcado, iRogaiciano ct'oi. logo se empossan<lo no 
car.go e tratando de cumprir, religiosamente, as novas ordens re-
cebidas . 

O· resultauo foi quasi immediato. Em menos de um mez, doze 
officiaes deixavam va.gos os seus fogares, para os presos de novas 
"canoas" .ao JCarlo.s Reis. Roga.eia.no, apavorado, viu, claramente, 
vista, por um occulo, a sua desejada promoção por merecimento. 
E telegraphou, offi-ciou, mandou emissarios, justificando-se e pe-
dindo autorização· para .tomar · medidás severas. 

Roga ciano, ap·prehen.sivo e grave, reuniu, então, os seus "poco-
·nés de todos os 'riostos e quilates, em uma jTh!lta de 1gu·erra, para 
ser org.ani'Z'ado Ó pla.Ii.o de operações, cuja execução foi éonfiada á 
proficiencia comprovada do cmpitãd Poggi de ·Figueiredo, herõe da 
Mooca e la ureado da 1Escola de Aperfeiçoamentos . 

fEsse futuroso· raio de guerra, satisfazendo aos seus instinctos, 
com~çou ·Por mandar arrasar o pomar, abatendo, com a maior sei'· 
vageria, as bellas arwores fructifera s ' que cercavam o edificio do 
Lazaretci , para preparar, segundo a sua canliest,ra technologia, um 
campo d'é tiro· para. as sentinellas! ! ! 

Estabe'leceu em torn-0 <lo edi1'icio uma linl:la de vigilancia com 
praças einbaJadas, de dez ·em de z metros, ás quaes foi dada a ordem 
de abaterem, a tiros, qualquer official que lhes não attendesse im-
mediatamente ;:i. intimação. E, .para complet;tr, concentrou á ,recta-
guarda, em um acom.pamneto dentro da matta, uma companhia in-
teira, 120 homens, 0oom metralhadoras e prompta a agir, a ' qualquer 
momento •.. 

iAJoém dessas medidas de vigi'!an'cia, ·que o conhecido genera;I 
Julio Cesair, ,para a di-rectoria da 1Colonia iCorreccionàl~ ju1ga des-
necessarias para conter a gente Iim'Pa que tem sob a s ua guarda, 
foram tomadas outras que revelam hem a mentalidade especial do 
carcereiro ·bernardista. 

'Assim, prohibi.ra.m-·se o accesso de qualquer pessoa aos pavil•hões 
e a entrada de lavadeiras e vendedores ambulantes; restringiram-se 
os passeios hyg!ienic-0s, após o jantar e os ·banhos de mar e no rio. 
Os embarques e desembarques, no pov.oado do Abrahão, passaram a. 
ser feitos so-b enorme ap.parato de forças, prejudicando-se a popula-
ção,, ·es'Pecialmente os negociantes, aos quaes se fez sentir a possibi-
lidade de ser·em a;tirados ao .porão do •aquartefamenfo - a geladei.ra 
de cá - â primeira transgre.ssãio ás ordens do director. 
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A comida finou reduzida a ;feijão, arroz: e carne secca. O cai!ê 
passou a vir adoçado da cozinha, suppriri:i.indo-.se fJ. solJjremesa.. Aos 
serveRtes, que teem a missãe ,d.e ·'6Spionair os ,presos, prohibiui-se se 

·, encarregassem de preparar qualquer à:timento, est-ranhe áJ tabella. 
Estaibeléceu-;se, ·emfim, ri·gorosa censura da CO·rrespondencia. 

·E' preciso processar e condemnav, com provas ou sem provas, 
de accôrdo ·Com a sabia leL improvisada, 0 anno , passaldo, so.bre de-
U.cfos pplit~cos, todo aquene que não achar o estado de sitio uma 
medida salutar e a mais elevada expressã:o da otdern nermal elll 
uma sociedrude civ ilizada; os cegos que não considerarem 0 ·· preclaro 
MareehGll 'Fontoura, .o modéJo. dos chefes da po'1icia do· mundo; e, 
.finalmente, oSJ inimigos da pultria que ... " ' 

Ao que ·estão 1reduzidas ·as instgnias do Exercito! 
Grulamitos0 mom'ffi1to ô que atravessamos! Os homens publicos. que mals 

teem o dever de offerecer resistencia aos desmandos .ao poder, sãe os que 
mais se adaptam, 'os que mais se sentem folize.s em . contribuir- com sua 
passividade a tudo quanto do alto se pretenda,, 

[Bailam ante os nossos, ol:hos os personagens dessa esplenfüda pa;gina, de 
José fü1genieros que, apr eciandó os homens, no seu notavel trabalhe - "El 
hoµ:ibre med:\ocre ", separou-os em "•hO·mens e sobras". 

· "Desprovidos de a zas e de ,penacho, os caracteres mediocres São incilJpa· 
zes · de voar até os cumes ou de bater-se contra um rebanho . . sua vida é 
'19erpetua cumpUcidade com a vida .a:lheia, 1São hos,tes mercenarias do p~imeiro 
'homem firme q'i:t·e saiba prendei-os 'sob seu .jugo. Nunc;;i. chegam a inditvi· 
dualiZar-se; igner3Jlll o prazer de exclamar em vCiz, .alta: eiu. sou alguem, ante 
os · demailS, Não existem s'ô. ;Sua ' amorphà estrúctura, o'briga-os apegar-se em 
l'!ina raça, em µm povo, em "Uin partiào, ' em uma seita, em uma eollectivl· 
dade, em uma bandeira: ·sem.pre a confundir-se entre os outros. Aipontam 
todas as rotinàs e pvejuizos ·consolidados através os seculos. ,Assim medram. 
Seguem O· caminho nas menores resistencias nadamdo a favor ãé todas aa 
correntes e variando c'hm e,llas·; em seu rodar, aguas abaixo não ha merito: 
é simples incapacidade de nadar aguas '3Jcima! Crescem porque sabem ada· 
ptar-se á hypocrisia social .~orno as lom'bri.gas âs ffiltraruhas! 

Refracta r io'S a todo .gest~ .fü,gno; lhe são hestis. Conquistam hi>l).ras e 
a:cJi.!ll"am. digmdaàes no 1plu'ra1. .Inventaram o inconéebi:vel ·vluFa:l da honra 
e da dignidade por definições .singulares e i'Ilfle:iiveis., Vivem dos demais e 
para os d~mais : singulares .e inflexiveis. Vivem dos demais ;e pai11re os demais 
sembr~s de uma urey, s ua existencia é o acceHsorio de fócos que; a !PFoje· 
ctam. Carecem da luz, de arrojo de fogo, de emoção: Tudo: nelles é em· 
prestad,a ! " -

-Os .homens de indivi.d'uailidad>S pro,pria, ide consdencia e ·deC'isão, ascen· 
dtilin á prop·ria .fügn1da'de, oppõem-<?e a .todas as correntes op.pressõràs e re· 

, trogra·das, cujo , refluxo r eprezam .c'o,rajosamente, .A b'ruma ,que os . a.meaça, 
n'llo os apaga, ~ri!hq.m .com a luz da ver.da de e res~stem com fi•rm~a e ener· 
.gia., Tên1 "fivmeza e. luz, 1êomo crystal de .rocha" -. 

Estes homens n ã o quadram bem. iPara que o residente se mantenha, 
carece de individues de f.Jexibi!idade, de obediencia, de '1'rowridão. 

iFlorian'o govern'o.u com' a forga; 1Prudenté .com a ficç&,q da le;i; campos 
Sallles ·cwm o seu p'fo.gram·ma ·fi·n anceiro, para a execução do qHal, em má 
hora, institl.liU a ,po!iüca 'dos goV:~rna,dores; 1Rodrigues Alves e Affo)lso Penna 
dirigiram os desti;nos do paiz .c'om o povo;. Hermes, co.m , a solida;riedade da 
sua classe; o glorioso Exercito de ·que era a mais .alta pa;tefite,; WeniJeslau 
.com a bo:r,dade, -a moralidade,, o bom senso·' que lhe deram , um 'grande pres· 
tigio popular; 1Epitaicio co111 audacia, o .talento e a ci;iltur~ 51ue ni'nguem lhe 
contesta, dando umas tintlllr3)5' ·de jrnrhjfo~daide aos/ .seus · a ctos, mesm'O os 
l nais c!'.iticados . 
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O l='r·esidente 'Bernàrdes, sem• aip·0io nas forças militares nem na opinião 
publica, <ilhado de ·esgueliha por uhs e P'Dr. oUt!'os._ 

E~a o que tinha â '.iiizer. •(Muito bém; mwito be.m. O orooor e Ç!ll!m,lpri-
111,entadoh 

O Sr. Le'oipoldino de Oli\oeira (pam uma explicação pess·oan: - Sr. 
Presidente, •quando meu nobre collega da orIJiI)0sição, reiI!resentamte .do Estado 
do Rio Grande do ·Sul, fazia .suas j;JonderaçÕe,s sytÍ:ithetiiziaindb il,quiMo que w 
murmura por ahi a .res'P·eUo d'cf tragko 'fallecimento de CoIBradó· INiiemeyer, 
ouvi eu, pronunciada :pelo Hlustre 'representrnnt-e. à.e !M:inas Gera;es, - eU>jo 
noníe •pl:o.firo com dev-id:a venia, ·- · .Sr. Joaiquim' de :SalQes, a declaração, para 
mim d,e .summa gravidi:l;de, de que o Governo d.a Repu'bldca só se a;ndmou a 
dar esclarecimentos . à respeito d·o inddent·e, sõmeaite depois de levaao ;para 
o recinto. do Senado. -· 

E' ide summa g;raviidade, IS1·. IPresWeRte, es·sa declaração do· meu hon-
rado .c·onega de bancada, 'Porque ·a serodia re.soh.ição 'do G0v-erno. s,ign4!fica que 
a .palavra dos rep.resentantes da :Nação, nesta \Casa, - ouvid'à pefo rpoyo a 
27 -de 'Julho ·proxlmo p.a~si!Xl.o - não merece druquelies que 'dom'inam- no meu 
paiz a •Consideração a que teem dire.ito o.s rque ;proce·dem no ex:ercicio do seu 
mandato ·representando a Cl'Pin·lão 'PUbliaa, •que é, no regímen, a unica · so~ 
berana. · ~·· 

•O 1SR . ADoLPHo •B:EJRGAMINI: - Muito bem. 
o iSR. ·'LEOPOLDINO DE ÜLivErrRA: - iNão ffi'e importàc retruquei, qu·e os 

homens desta hora não_ e:mprestem lá m -inha atütu:de e ás min·has pa'kaivras 
nenhum::t· autoridarde, :nenlhuma '-SÍ>gnrid'icação.. . · 

O <SR. ADoLPHo lBERG'AMINr: - Não d'afüarnos- para elles. 
o ISR. LEOPOLDINO DE OLIVEJIRA: -:-- ... não me importa -a mim que o.s 

meus inimigos _poliUcos ventiam aiff-.irnfàr, ccmi,o o , fez o er,rünen.lte 'leader da 
maioria ... 

ouvi o infoio do discurso de V. ~i. 
• . . ·qu·e mf!u requerimento não tem 

o ISR. VIANNA DO OASTElLLo: ·-Não 
0 'SR. LEOPO'LDINO DE iOLlVEIRA: 

!mportancia. 
O SR. VrANNA Do CAsrrEIIiliÔ·: - V. ·E:l\'.. não ;pod'ia ti>rar essa eonclusão. 

'Não assisti o. 'Principio ' <fo. séu idiscurso .' ' - · 
'Declar o •q;ue, ,se V. Ex·. inferiu isto d'as minhas {Palavras, 1não o poàia 

fazer. Eu não podia fazer isso· e nã6 tjnha motivos q:iara ;fazei-o. 
o ISR. 'LEOPOWINO DE OLIVWJIRA: --' Agradeço a V. Ex. \ 
O •SR. VrANNA DO· CASTELLo: - V. Ex. na~a tem que rugradecer. Trata. 

se de phrase que V.· ·Ex., com 1c·er:t"8Za., inter·pret<iu, mal. 
O nobre 'Deputado é Um represenfante do 'Estado de Minas tão ddgno 

quanto eu •e merece toda a ·attenção, como ·quaJ.quer ·dos · rep.resentantes desta · 
Ca.sa - tão .fügno <quanto os mais ·dignos·. , 

o .SR. LEOPÓLDINO Dlil OLIVEIRA: --< U\1uito. obri.gado .. 
. Mas, •S.r. fPresidente, não me dm!port:a á mim rqu e o Governo não· tenha 

sabitlo, ou não quizésse saJber da attitude tomaid.a pelo meu emi-nénte coI-
lega da mino.ria, representante do Rio ·Gra.;nde do 1Sul, e a;ior mini;- em a sessã:o 
da 27 .ao 'mez <de J·ulh'o. ,proximo .fl:ndo , , 

O <SIL ADoLPHo •BElRGAMrm: - Com' a solidariedade de toda a mi.norià. 
o SR. VIANNA DO CASTElLLO: - De tod·a 4 ICamara, põd·e V. E ·x. d1zer. 
O SR. :UmoPoLi>rno DE OLIVEIRA: - Si eu .quizesse dar autoridade a essa 

altitude, pod·er.ia invo:ca.r .a cm1f-i·rmaçãia del1la IPÍ}la qµe assumiram nar Camara 
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Alta ,da RepubUca os em1n~omtes S~11adores .Srs. Bairbq.sa Lima, Paulo dEi Frontln 
e Sarr .. paio CQ.rrêa, que, si se . nãb r eferiram ao m0<vimeRto iniciado na Camar11; 
<'tos .D.eputa dos -o que era· aibsolutamente aispensavel - rep1;oduzllram, Sr. 
Presidente, :os .nossos C{}llCeitbs; 'as nossa.a durvi1Ias e fund\l:das suspefta;s em ~ace 
do .que se teria veriil'icado na PoUoia Central, em relação á ·monte d con!-
nierciante Conrado NÍemeyer. 

Não podem os defensores. do Governo produúr sua defesa, de maineira a 
·convencere ma opinião publica, allegando que, sómente depois de [e~i1:e. para 
o Senaià.o o . in.c)idente, teve o Gorve'l'no cm:11he'Cimento dos boatos COI'l.'ent.es ... 

o SR. ADoLPiio BElRGAMINI: ' - E dà inq·uietação da sociedade. 
O SR. LEJoPoLDINO DE OLIVEIRA: - ... a res·peite ~fossa occurreneia, e nã:o o 

podem porque - estou bem iini'OTmaJdo - dentre outros, o emi:µente Bel;lador 
pelo' Pistricto Federal; Sr. LSarr.paiio. Oocr:rrêa, antes da moi·te de Go1.rrnaµ;o .:</ie-
m~yer, t é.ve, PO•r soli.citação· da familia ,en:temlifrnento "Com •o ihonratlo . 'Se'llàdou 
;por Mi:rias Geraes, .Sr. Bueno !Brandão. ' r ' : ·' t ·' 

Os rep.resentantes do Go.verno naique1la caas do, parlam.en•to, naicionail fo-
ram solicitados por variaS' pessoas da faIDilia; ou a està ligadas por. a11tigas 
relações de. amizade, a res.peito do corpo de. ·€'.:cmi'a'<lo. Ni·emeyer, d~f;0is de 
verificado. o seu .tragi<:m• fallecimento. · • 

O Sr. Senador JµUo Bueno Braindão em ~esposta a um'a iJ.à:s. a.vgui-
ções, ou a um ·dos ped>fdos .do Sr. LSenaélor Sampaio CoITêa, teria respondido 
que nadí_t podia fazer 'em · faivor de Cmirado Niemeyer, ·po·rquanto a polic}a 
havi:;i. encoa1<traJdo na 'Sua casa comme !'lcial e de l'á retirado nadà "·qie;nos de 4~ 
toneladas de dynamit~, que foram trans,portada,s, daqueUa casa de' negocio em um 
can:inhã'() " cousa estro.u{hav"'11, verdad·eir~ abs;urdo - po'l:'que a indai está, Sr, 
P.resi'demte, .para ser . faibri-cado. esse veihilc.ulo capaz de transportai: tamruuha 
carga. . o< 

.Secundando as co•nsiderações feitas pelo Sr. Ba'Plista Luzardo, 
deCÍ!arair á Ca,m01ra e ao paJiz., que quando foTmuleJ meu .rnquerimento ae 1rif-Or· 
mações, pe<J..idas ao, Gocverno por. i•rt·t·erm~dio da 'Mesa, não lancei a af4'irmativa de 
que Conrado' Nieme·yer houve:;;il·e s.Jdo assassinaido por esta ou pà·r aquella MI· 
toridade. '· ' , , . 

:Justif·iaando o meu requerimento, repvoduzi àqudllo que se murmurava, 
etn toda a parte, pela cidade: 'tBoiLtos, asse.verações, justificados· p'elo \co'nhecf'· 
menta • que toda a gente tinha da personalidade, incon.fundivel, de cionràdo Nie· 
meyer e pe1os aintecedentes e ~acto\'3 que se te·em repetido n á P.olfoi(!, •Central, 
em to.rno daJqueUes que cáem ~ob as suais garras. 

C'onrado , Nimeyer, Sr. Presidente, era um · .P,,omem '!:rior:ailrr.ente 'integro 
e saáiG, 

' o SR. ADo•LPHo BrnRClAMINI: -;-- .;\a:> piado. 
" O SR. LEloPobDINo. DEJ OLIV'EJ):RA: ~ Era, tambem, prof·undamente religioso. 

Nel!e ·se ·synthetizavam virtudes rr.o•raes que lhe exaltavam . a ~igura de ma· 
neira surpr'6hendente . . Faictos da sua vi-da hhe retraçam o perfil mó:ral. Vou 
Temem.orar á ·Camaira al.guns delles. 1 • ' • 

Se] qu~ um dos seus e·X-emp1rega1Ç.os, de uma feita, deu um de;ifalque na 
caixa de sua casa' commercial, no valor de 3.7 contos de réis. O pFoc.es.go corria 
pela 3." Delegacia Awcil1ar, diri'gida então, segundo estou infol'mado; pelo 'fü. 
Armando Yidal. · . · ' 

O SR. AIDmJPHo' BElRG>l.MINI : - ·Fo·i 3° delegado a uxiiiar: aliás, um homem 
" integro. 

o SR. HENRIQu\i;i DODSWORTH: - AJpoiado, "rr:uito· integro. 
p : iS8 .. ,LElO•PorJDrnn iD'Bl Oú!VEIRA: - Conrado Niemeyer compar!lceu á 'dele· 

ga9ia e Je'z com que nãG se rproseguisse no 1J'l'Ocessn, allegamdo ·que, não I~~ 
pode~do ·devolver ...._a;quella .impo'l'tanci'a, o moço crimi.nQSO, não que:via elle des· 
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!ruir uma vida que apenas se iniciava ~ ·que, ·esperava, poderia o pBrdão re-
generar . 

A seu "chauf:eeur", tão maJtratado pela po!Jcia, - e ,para: que eu duvi-
dasse dessaE violeneias era preciso que iluv~d.asse da palav·ra de homens que 
valem para mim comi> eu m,.esmo - ao se.u ···cinawrre·ur" emprestou elle avul-
tada somri!a, sem nenhuma garantia, para que puçlesse, ad·quirinde um carro 
seu, realizar ais s uas aspirações e preparar o ,seu futuro economico. 

A·inda ha 'tres dias, il1estia Casa, um DeJJHitado pelo 1 º Di.stricto desta Ca-
pital, me narrava qúe, desejam do S. Ex . obter do governo m•unicipal a instal-
Jação, Jlas immediações da Gavea, de uma escbla .Priinari•a, conseguiu de Con-
rado Niemeyer uma de suas · caisais alli sit_uadas .para que nella funcctonasse o 
estaibelecimento de educação. 

Não podendo, Sr. · Preside~te, por m6tivos, que não eX!plicou o ill ustrn 
Deputado, r epresentante do D!istrieto Federal, se·r insta•llada essa es·co:a, Cún-
rado Niemey.er, ia, todos os- domingo,s, com qm cair:r.J.n:hão de sua cas·a com-
mercial áque}le bairro; nesse vehtculo reunia as creamças daquel:e lugar e a..-t 
conduzia a uma escola de religiosas para qu~ a1h:i recebessem uma liçito de 
pri~eiraS Jettras .e de doutrina christã.' - ' ' " ' 

Por occasião do Natal, aqueile commerciànte importava da Europa va-
1·ios caixotes de ·brinquedos,. que distribuia gratuitamente pelas creanças pobres 
do Districto Federal. 

1São factos , Sr. Presidente, além a.e· outros que não· ·cievo trazer 'para 
a tribuna da 'C~mka, que revelam a extra;orclinaria bo<11dade daquelle cora-
Ção, e di :?lem corr.o - lhe exornavam 'a alma essas vfrtudes magnifi.:'.as, que 
só í>OSsue' mo·s ·bem àr1ganizádos mo·Nt1es . 

Alêm disso, Sr. Pres.id1:>nte, era um ·homem sadio, portado·r de um :Jrga-
nismo resistente a qüalquer abalo provo.cado por umà loucura passageira, cuja 
consequencia pudesse ser um .sutcidio·. 

Muito bem, Sr. Presidente. Si isso não basta' para deixar a su;;peita. de que 
o suicidio, si s·e v.erif.icou, não f.o·i senão em eonsequencia de vio ,encias in-
supportaveis, traigo ainda ruo conhecimento da Camar.a que, quando· o delegado 
Francisco Chagas se entendeu com· o Sr. Conrado Nierr..eyer, da primeira vez, 
pedindo-lhe ·um encontro para esclar€/cfunento.s a respeito de factos que, se-
gundo essa auto;ridade policial, o e~regadü de Nien:eyer não esclarecia, aquelle 
commerciante resp0i11dêu· em tom jovial, déspreoccupadamente, que estava em 
seu armazem, aque!Ja hOTa, inteiramente á {l,ispós>ição do .s.r.. Dr. delegado, 
para as informações todas que >S. Ex. desejasse . São inforµiações colhfüas 
de um cidadão digno que n:/a,s 1podia '.dar exa;ctas. 

1,evado para a Delegacia ,de Já ~ubiu a .. noticia, ma~·s tarde, do seu suicí-
dio . Vem, depois, a Poli'cia - na rprimeirâ :Íi:ota füil:necida á imprensa. nas con-
dições desc'fi.ptas pelo Sr. Baptista Luzardo .- e diz que o suicídio se verifi-
cou porque, arrastado pe1o remorso d.e ihaver 'Commettido uma dela.çii•), por ·!Íã:o 
poder Conrado Niemeyer su1p.portar o olh?-f a':ccusador d'aqueNes a t:uem de-
nunciára por um crime q0ue, então, a ser verdaideira a versão da ' Po.Jicia, ti-
Jlha sua ooparticLpação, :se m11-tára. · 

Admittindo-se, Sr. Presidente; para .argume:ilta.r, e sómente para argu-
rr.entar .. . 

O SR. A'DOUPHo BElRGAMINI: - Como si cr.ime político infairnaisse alguem. 
o SR. LEOPOLDIN'O· DEJ OLIVEIRA: - . ' . que . ~.ouvesse Ccmrado Niemeyer feit<;> 

confissão, não podemos negar ãqueHe commerci'ante um sentimetno de. pro-
funda dignidade pessoal. 

o SR. ADOI.PHO BEJRGAMINI: - Mmit'o bem. ' 
o SR. LEOPOLDINO DE ÜLIVEIÍl:A: - . . . suicidaimi6-,se para não sofl'rer o ho.rNH·, 

da V€·rgonha de uma dela\;ão. 
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Ora, SI·. P-residente, si era assim mor>almenite formáido aqueHe homem, se-
gue-se q.ue não poderia ter feito nenhuma ç·o,nfissão si não arra-ncaida-i>or meio 

•de torturas. 
O SR. A'DOIJPHo BEJRGAMINI: - Sim, preferi:u a m·orte a •que f> chama'Ssem 

de delator. ' . 
O - SR. LEloPoLIDINo D:EJ ÓLIVEIRA: - Si eHe preferiu a morte, como diz o 

noibre ·collega,. a ser tido como delator, não podia .sem a pressão de sorf,frimentos 
insuppo1rtaiveis ser e·ss·e mesmo deliator. 

, De mameira que nos chegamos a essa hypothese, aidmittindo a . melhor para 
a polida: ainda que Conrado Niemeyer, fosse um cri!nünoso·, a polj-cia ié res· 
ponsavel pelo seu suicídio, a · que foi ari;astaido .pela praticà de um àct0 obtldo 
por essa mesma po:lida pv1r _proioos·sos co·ndemnados pe.la nossa civiliZ1ação. pela 
nossas leis e pelos sentimentos de humanidade. (M-iiito bem) . · 

Aj:li está uma das 'hy.potheses aventaida,s pela opiniãol •í>Ub-lica. , 
A outra é a de que, não rp.odendo. Conrado Niem>ey.e·r fazer as declara· 

ções que lhe ];ledia a poli.eia, poT:que C.edarações não tinha a fazer, fai torturado, 
foi Jnsultac1o >Cl'uélmente, e, homem de ibrio, homem de dig:nidaide, que ô erai, re· 
];lelli'u ess·as aggr·essões, da repulsa resultando 'cm1.flicto no qual teria siào morto 
pox aquelles que alli se encontravam . 

Ta111ibem é accei-tavel a hypot'.).ese. Porque, não só a poli:cia estabeleceu 
erh tqrno do caso o mais rubsoJ.uto sigi!la., •c:omo at€ este mom:ento. não devo!· 
veu á fam1lia de Conrado· N.iemeye·r a ron:1pa que este trazia na · eccasião, em 
'que foi p;reso : 

- O Sa. ·AJ>oLPil:>o BEJRGAMINI: - São ind~ci.os muÍ>to' g11ave-s. 
'Ü SR. LEoiPOIJDINo DE OLIVElRA: - Send'o certo que dev,ol·ve.rarn. o seu ·ve· 

logio, ·que traba,I1hava regula;rmeíi.te, emquainto um dos elo•s da co.r-rente, desse 
mesmo relogio, está p,arüdo, parece .que denUJ11ciandó que o foi. •. 

o SR. ADo•LPHo BERG:A,MINI: - ]j]m luta. 
O 1SR. LEoPVLDINo DEl ÜLIVErnA: - .... por bala eu po•ntaço· de sabre. 
O SR. HEN-RIQU'E DooswoRTH: - São gravissimas as declarações de V. Ex. 
6 SR. LEoí>oLIDINo. DEJ OLWmirnA: - Que houve, Sr. P.residente, um<i vio· 

lencia da ];lolicia central, acredita · o pov-o, aiinda ·pür~que s.e afüirma que á 
familia foi pro];losto, e não acce'lt -o, qUJl no attestado de obito ficasse declairado 
que o fallecimento se havia· dado. na r 'esidencia de Co'n·rado Niemey.er! 

o- .SR. A~:mLPHo BiEJRGAlY,!INI: i. .São essas. declarações da mais alta. gra-
vidade. . 

o SR. LEOPOL.I:!INO DE ÜLIV~RA: ~ $ não faço mais do que rep:roduzi~ 
aquillo que ·se murmura na Capital. Estas informaçõ.-es, eu as tenho recebido de 
];lessoas cujos nome~ não denundô .... 

O SR . ADoLPHo B ElRGAMINI: - iSeria mandai-os pfi,ra a cadeia . 
. O ' SR. LEJOiE"<JLDINo DEl ÜLIVEJIRA: - .. . porque n<i!3te .r·egimen, neste mo· 

mento escuro da RepubHca, não tem o cidaidão ne·nhum direito de pronunciar os 
nomes daqu-e.JJ.es q·µe possam estar no desaigrado dos . senhores da minha: Pa-
tria, po-rique ser·ia o mesrno que leval-üs tan:ibe•m .ao s uiéi.dio. 

E ainda n:ais, S r . :Presidente, o. corpo de' Conrado Niemeyer não poude 
ser visto p ela f.arrn1'.ia no Necroitedo, e só lhe fo,i entregue d-epois d:e vestido 
pe.la poÜcia c·om outra roupa, qu·e não aquenà-~que trazia na -oecasiã0 da sua 
prisão. Um dos seus irmãos, Sr. P .reside11te, e steve com o Sr. lY.[a~echail Fon· 
toura, esteve com °' delegado· Francis.co Chagas, pediu a um e a outro lhe fosse 
permittido, ao menos, ver Conrad-o Nieme.yer, e até is.so lhe foi te.rmiriantemente 
recusa·do .. . 

· O $R. HENRIQUE DooswoRTH: 
0 SR. ADOLPHO BERGAMINI; 

sentin:ento a lgum . 

Uma de:;;humanidade. 
Completa. Não se tem respeito a mais 



- 499 -

o SR. Ll!!O'POLDINo DEJ OLIVEJim1.: - ... tendo .sido, declarado a esse irmão da 
victima apenas que K'fissesse á faãniUa que o seu chefe · pa'Ssava multo -bem e 
que havia esplendidamente jantado na:quella tarde, vesper,a do. sukidio, prova 
de que, si nôs acceitairmos . essa declaraçào da ,polida, Conrado Niemeyer ·es·-
tava cbm seu espirito muito longe da desorientação ;capaz de conduzi•l-o ·ã 
pratica do sui<cidio. As <vio.Jencias, Sir. Presj.dente, foram prati-caidas e a morte 
desse commerciarite foi devida á acção da policia - eis o que se proclama ~ 
por toda a _parte. 

De maneira que o Governo da Rle·publica está na o:tJ.rigação de vir tra:zer 
ao co.nhecirr:ento do povo os esciarecimentos m~is minuciosos a .respeito dessa 
occurrencia, ~que assume as pi·o.pórções ·mais graves, por-que constitue mesmo 
uma seria ameaça a todos os ciii!auãos 'desta GapÜal. 

Aproveito a opportu-nidade de estar na tribuna para ··accentuar: não é 
apenas isso que se _deu com o n~gociante Conrado de Niemeyer que deve 
pesar sobre os homlbro·s da .pori'cia do Districto Federal. O barbeiro Accacio, 
cujo nome, as notas policiaes dizem ·estar ligado' ao caso Niemeyer, está na 
prisão h.a nove dias; e, segundo se rufü'irma, es1;á sehdo bar,barainente tortu-
rado. Sei tambem, por info·rmações de sua {an:Uia, que nem mesmo a roupa 
branca que lhe foi enviada, para que elle a mudasse, poude chegai.' a seu 
~tiM. . -

O c·hauffeur de Niemeyer, depois de barba,ramentê espancado e tortu-
rado por uma s~de atroz, não poude desalte.rar"se, vendo-se· forcado a beber 
agua de senti'na . 

O SR. HElNRIQUE DonswoRTH: - _Está pro<vado q.ue, hoje, o m!IJ.;lmo que 
pôde acontece·r a um cidadão levad0 á policia, é ser surra.do. Isso ,é o minimo. 

O SR. LEOPolill!No JllJil OLIV\ElJCRA:- - O Dr. Martins, que eu bem conheco, 
-porque, de uma feita, cuidou de pessoa de mil,lh<i. faro.ilia,' então ·enferma, o 
Dr. Martins, :proprietario da phanr..acia "Elite", e~ frente.· á rua -Carvalho 
Monteiro, , preso na mesma occasião em que o foi o barbeiro Accacio· e o 
chartiffeiir, de Niemeyer, está sendo t'orturaido pela p_oiicta. 

De maneira, .Sr. Presidente; que. nos · éncontramos diante de
0 

_factos mons-
truosos praticados .numà das :r;nais cultl:ks cidades do mundo. 

Si o chffie do Governo Fediera;J, 'a cujá ~esponsabilida,de ·afinal -corr.em 
todos esses fa;c,to,s, poJ"que mantel:n oosas aiutorida:des delinquentes; si '0 chefe , 
co Governo da RepubUca possue sentimento christão, desses ensinado'& pela 
religião que ,s. Ex. pratica, deve · immediatamente . apurar todos esses factos 
serr. a possibilidade de ser illudido" nessas .pesquizas, para: que nã~ ·Çontinue a 
nossa população a assistir a tão degràdantes espectaculos. 

Taes acontecimentos, si desmora\faam o 'Go·ve-rr:Ío, aétual, muitó al'nda 
desacre<lirtam a civilisação q'li:e. nós, idi~-os 319 mutri.'dió inteiro •ha\>Jel!'Ir..os 
conseguido em um secuJ.o de imie,penden'Cia . .Si ó Si'. Presidente dá RepublHca, 
si os auxiliares do Governo cerram · os o-Uvidps aos clamo,res, que . se levantam 
de toda parte contra es·SaB· brutalidades; ' si não ha remed!o para esse mal 
que vem co.rxoendo o proprio regimen, então, senhores, para quem ap:peliat? 
Para que homens? Pi_i..ra que forças?' Para que recursos? 

o .SR. ADOLPHO· BERGAMINI: - . .Só mesmo à revo~ução, 

O SR. LEJoPoLDINo· DE OLIVEliRA: ......: Por m·ei-OB que· desmontem essa. i:na.-
china infernal, que - façam parar essa -roda, essa engrenagem que triturà, 
que esfr.angalha aquillo que nós temos de mais nobrê e ·precioso, que é a li· 
berdade do cidadão, sem a 6.ual ;não pôde bave·r patria, .n!to pôde haver. go-
verno, não pôde ha.ver · cultura,-· ne~- ·civilização, 
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.sem liberdade, sem governo, sem direitos, que somos nõs slnã.o a ma.seara 
de um povo, S"inão uma mentira que veg>eta na Immensidade da ter.rifovio, 
digno, .pelo menos, do respeito daquelles aos quaes foram entregues os seus 
C.estinos e que des·cori'hecem toda e qualquer noção das proprias e tremendru; 
responsabilidades. (Mwito bem; muiito bem). 

O Sr. Leopoldino de Oliveira (para uma .explicaç(J,o pessoal): - ·Sr. 
Presidente desde que o meu estirr_ado collega, prezado amigo e lntrepldo r~· 
;presemtante do povo mineiro, Sr. Leorpo1dino de Oliv:e·i<ra trouxe a esta ~ai do 
Congres so o seu protesto s ·incero contra as vi:olemqi:as so!flfridas pelo ):lonrado cm-
merciarrte Sr. Conrado Niemeyer, eu lhe e.mprestei a min'ha so1idal.'iedade de-
clarei mesmo que era proposito rr..eu trart:ar do assum•pto nos mesmos tenp.os e 
com o mesmo calor. 

Acf}mpanné1 os debates relativos a.o caso, a1i!irrr_anuo, em apartes, es~~ 
solidariedade . E , tal, a vehem.encia e a emoção com que rwam pr9r!lga\lo~ 
os actos violentos da pollcla, que eu poderia considerar-me dlspensado ae, 
neste momento., ' tomar, por inl!tantes embora, a attençãi:> de meus nobres col· 
legas; os apartes, porêm, partidos da malorla, quando ·or:ivam os' Srs. Dep11· 
tados que me precederam, obrigam-rr.e a vir de p~blico asseverar, , de uma 
manéira mais expressa, a indignação que me vae nalma pelas. torturas fn. 
quisitoriaes que se •exiercem -contra OS nOS·SO,S semelhante·S. ' 

'Não é possivel, Sr. Presidente, que a familia brasileira continue sujeita â' 
contingencia de ver os· seus chefes .serem an:ancados de seu seio, pará expH-
cações poliçiaes; sahirem cheios de vida e tranquillidade, dessa tranquilidade 

,decorrente da éonsciencia Hvre. dos bons cidadâos, serem-lhe Fest!tu!dos sem 
·vida, ou morte>s, de uma maneira inexplicavel, o cor.po mutilado, desnudado, 
não se conhecéndo siquer o destino que tiveram as peças de seus vestuarios . 

Imagine V. Ex. avaHem os que estr~ecem a familia, o estado de aingustia 
e de desespero em _que ficam todas as que tenham algum do·s seus membros 
sujeitos â policla ! , 

Objectou-.se, ,.Sr. Presidente,, que o tumulto feito pela · minoria de-00i:reu 
da circumstancia de ter sido Ulll negociante abastado, a vict!ma da policia, 
E' mais uma injuria á maioria·. Outras victimas humildes, sem a posiçã:o ao-
.ela\ de Conrado Niemeyer, tiveram ·profligadas, desta tribuna, as violenciall 
soi'fridas, com o mesmo ardor, co.m a mesm.a sinceridade, -corr. que o fi!/ieram 
em relação a este negociante . (Apoi{.bàos, muito bem). 

Pouco nos importa a nós a posição dos · soffredores. Todos são cidadãos 
brasileiros, são homens, cuja vida e liberdade merecem para nós ·0 maximo 
respeito. · 

O SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - Mas l:a quem pense que ser brasileiro 
é ser ~migo do .Governo. 

O SR. AooLPHo BJ!!RGA!,!fNI: - Quantas vezes temos analysado oo ca:sos 
friamente, comprehendéndo a posição da polida, que ef;tâ obrigada a apurar 
accusações veros.imeis que se formarem co.ntra quaesquer individuos. CO'n:he· 
cemqs, porém, Sr. Presidente, como o serviÇõ poli'cial p!'.)de ser feito re-
gularinente. As vi'olencias são escusadas, s·ão desnecessarias, são •contrapro-
ducentes. Geram o pavor e a repulsa, fazem com: que a população venha a 
ter horror á autoridade policial , ao en~és de respeitai-a e confiar na sua accão, 

'Ha poucos dias, horas mortas da ;noite, a policia invadiu a residencia de um 
,dos medi-cos mais conceituados desta cidade, o Dr. Belmiro Vai verde. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - O lllustre Deputadp pela Bahia, que nesta horm 
preside a nossa sessão, berr. sabe da ·integ.ridade desse !facultativo,. _que ê i:llca-
paz de attentados desta natureza, e c ujo ·caracter não pode siquer- ser posto 
em duvida. · 
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ó SR. ADoL(PHo iBlaRGAMINI: - Um homem desses, ·teve o s,eu lar invadido 
horas mortas da noite, não se ll:~e res1peitando a familia, nem a esposa, nem 
as filhinhas adoptivas; a quem o digno brasileiro empresta sua carinhosa as-
sistencia, como ·se fosse pae. Ecntraram-.fue nos aposento~ de dormir; a se-
nhe>ra, surpprelhend.ida em traj1es m€illilres, teve de proteger o .pro.prio corpo com 
os Jençóes; as mE?ninas despertairru:n es;pavorJodas com .os. ·agentes á beira do leit.o, 

· a ·familia, foi posta em sobresalto! 
Alarmaram todo .ó quarteirão em que · fica situada a residencia desse 

medico illustre; levaram-no á Policia Centrai! incommunicavel e, até este mo-
mento, não se sabe o destinó que l·he aguarda. · 

A .poli-eia teve denuncia q·ue a levava a de ter, o Di;. Belmiro Valverde? 
Nada mais simiples: bastava oercar-lhe a casa, imp.edir que della saissem quaes-
quer pessoas, que podessem murlar a d.Uigenc.ia - a commU:Jikação telepho-
nica já estava interrompida - e, ao clarear do dia, réaljzar a detenção, sem. 
maior aparato, sem escarudalo e sem·. o panico lavrado no ·meio da familia, o 
que tanto rubala o ;resto da sociedade. Necessidade alguma rl:iavia de devassar-
se e> lar de um homem, que sempre em todas as épocas, foi acatado pelas au-
toridades, mesmo nas mais serJais contingenciais. 

Mas o que se quer hojre, Sr. Presidente, lé ostentar o luxo das vfolencias, 
é -po·r meio desses actos de fo.rça estabelecer o pavor na sociedaÇ!e carioca, 
par aque, facilmrente, a po.Jkia possa revar os seus insünctos de maldade e 
exercer á vontade a tyrannia. 

Não nos importam a nós, Sr. Presidente, as posições ' dos homens que 
soffrem essas violenoias. A remoção de brrusiJ.eiros para o alto Oyapook foi 
por nós profligada com toda a vehemencia, sem que conhecessemos, sequer in-
dividualmente esses homens; as torturas exercidas nas varias bastilhas poit-
ciaes hão sido e.escrLptas po·r nós, sem noticia da posição sopiaJ das mesmas 
victimas; o assassinato perpetra(lo na praça publica de Horacio de Freitas, 
quando num meertmu, organizado pela. po.JLcia, levantou um viva á Deputados 
cariocas da ~pposiçãro, foi condemnado, entre outros, pelo modesto orador e 
não sei, até hoje, a que familia pertencia esse brasile.iro, quàl sua actuação na 
sociedade. Para nós era simplesmente um homein! ' 

Sejam quaes forem os perseguidos, a palavra da minoria sempre tem 
side> ouvida, no mesmo sentido que neste n:omento, em se tratando de DOnrado 
Niemeyer. 

Reruffirmo n:inha jnteira soILda;riedade aos protestos formulados pelo nobre 
collega, e, desta tribuna, manifesto meµs receios de que es·pera ao Dr , Belmiro 
Valverde o mesmo triste destino daquelle comm,erciante, 

A classe medica, toda ella, está angustiada com o· que possa acontecer a 
esse clin!.co notavel e a sociedade carioca nã!" é indifferente á sorte que lhe . 
esteja reservada, sentindo-se a familia brasileira offendida por to-dos esses 
factos. 

Contam-n:e, que atJê o acto tnnoml,navel da detenção de uma menina de 12 
annos, filha do Caipitão iBarcel!o.s, ée consumou. .Sequestrada na Policia 
Central, em CUJOS cal).tOS exeCUSOS ~·e l 0he procuraram arrancar informações 
Jobriga;m a automdaide a perspectiva de urdir a descoberto de outra in-
tentona. Essas maravilhosas descobertas não têm outro objectivo sinão offerecer 
ao chefe do Poder Executivo, uma demonstraç:ão de que estão attentos e aler-
tas os oerberos, na des·coberta de co:ns:pira.ções que muitas vezes, e ssas m~sm·as 
aute>rida!des inventam para fins :inconfessavéis. · · · 

;Meu protesto ahJ fica, Sr. · Presidente , 
(Mui to b&m; mwi;to, bem). 
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O Sr. Azevedo Lima (*) (para uma. expl~caçr),o pessoal): - · 1S·r. Prest· 
dente, depois que, · tão emotivamente, se pronunciaram, sobre as :graves oc· 
cur-rencias politicas e i pC>!iciaies, a r :es;peito das qua;es circulam ·beatos ass-ust'3-· 
do-res, -0s meus hona:-ados coHegas, não .pode:da àJeixar de, .por meu turno, asso-
ciar-me ás e:x;pressões de sentido pesar, por 1SS. EEx. exara.das e,. bem âsslm, 
ofüerecer, aos perseguidos pela prepotencla pC>llcial, os protestos de minha 
soiidariedade e de meu sentimento, pelos e&pancameIJtDS e pelas sevicias de 
que estão send-0 rviQtimas nas reca.maa:-as. da 4.• deleg-S:Cia. 

Até ha pouco, ao vêr do Governo, não passava de meia duzla de desa!· 
mados e de trefego·s brasileiros os que estavam emprestando a sua autorii!ade 
ou suas energias physicas á perpetuação desse estado de sublevação, err{ que 
o Brasil se mergulhou. Pelo menos, eram as autorldade~ publicas que pro .. 
curavam convencer a opinião nacional de que n1lo passavam de méros des. 
classificados, individu-0s sem responsabilidade social, os que ellas h<:LYlam en· · 
cont-rido ao·mo partkip·antes dos mo1tins pa,rd:iJe·s ou do .grande mo.v.im~mt() in· 
curreccionwl pauli-s-ta. Já agora;" po•rêm, não se o.cculta que -0s mais ·1egitiÍr.os 
expoe-ntes de t-0das as classes socia,es G.o Brasil, por simples suspeita · da pr,o. 
pria PoliCia, se acham recolhidos aos presidias desta -cída,de, onde, segundo os 
boàtos, ·a que se não deu ainda um desmentido categorico, estão sól:frendo tre· 
inendas vlC>lencias physicas, victimas das a,gg.ressões, de uma policia sem es· 
crupulo-s,- instigada .pela falllencia completa de crlterio com que o Bra~il nesta 
hora é dirigido. 

:Estou informado de que, ao mesmo passo .que a Po.Ji!eia executaya o 
pranteado negociante desta praça, Sr. Conrado Nlemeyer; impunha, tamben:, ao 
Hlustre facultatiyG do Ri6 de Janeiro, Dr. Belmiro Valverde, e ao rivtavel me· 

· ateo d-esta Capital, ;1S<r. Dr. Crurlos Mrurtins, os. castigos physicos mais ul.trà-
jarites, afim de forçar estes illustres .representantes da classe medica brasl· 
leira a prestarem esclarecimentos que induzissem -a: ·po.Ji.cia á descoberta da~ 
phantasti-cas conspirações que ella mesmo está urdindo. ' 

>Sr. Presidente, rr.embro qt\e .súu, embora dos mais humildes, da illustre 
classe medica brasileira ... 

O SR. ADoLP~o BERGAMINI: - Não apoiado; y. Ex. é um dos . medico! 
·mais conceituados. 

O 1SR. Az:mvElDo LIMA: - .•• conheço " -ex-cathledi·a.", a competencia, o sa· 
ber, a dignidm1e e a ihonria desse,s d()US emtn'.en-te·s mefü.cos . que a Poli-eia está 
sacrificando com casti.gos de ordem phyisica e ~.ora·l · afi mde fingir que tenha 

-alguns esclarecimentos acerca de sup.postos· 'movimentos subversivos embora 
ape~as o faça, em; verdade, para justifica r a permanencia do sitio, â sorr.·bra 
do qua.J se vão oovando os seus sentimentos. 

Nãp posso. -cmnprehender, Sr. Preside·nte, que a i.nsensi-biliQ.ade .dos meui 
pa.tricios já s·e tenha de tal mo·do -iembostaao, que a ·classe commercial, ver~ 
daceira potencfa n-0 .noJ,lso meio, á qual pertencia o Sr. Conrado Niemeyer e, 
be·m assim, a classe medica, da qual duas notaveis associações . acolhem ess~~ 
vktimas da prepotencia .policia.!, que são os Srs. Dr.s. Belmiro ValVerde ' 
C'ar)gs Martins, possam conservar-se impassíveis diante da perpetu.ação do~ 
revoltantes attentados contra a dignidade dos· seus -representantes. 

o ·SR. ADOLPH-0 BERGAMINI: ._Muito bem. 
O SR. AzEJVEIDo• LIMA: - Bem sei ·que o mo:(llento é de tamanha gravidade, 

qu~ todos 01\ brasileiros, que não se aeham como nós, membros do Parlamento. 
r eve.sttd·os de a,1gum a,paroeJ.la de imn:unád&Ies, .se sentem coacto's para mani-
festar sua sincera opiniã-0 sobre os -crimes com que · se _vae este Governo re· 
comniendando. ' 

(*) Não foi revisto pelo oraclor .. 
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Masc nem po.r i.sso, s .r. Presidente, posso compre1bender que as <;itadas, 
instituições, soibre as quaes, ao que me parece, não pôde o Go·verno exerce!, 
com a facilidade com que as exerce sohre os particulares, as vinganças que lhe 
sã-O habituaes .. .. 

O SR. AooLPHo ,BEJRGAMINI: - Quanto a isso, não· tenha V. Ex . a menor. 
duvida: exer;ce co·ntra todo o mu'11do. · 

O SR. AZElREIDo LIMA: - ... não posso compr.ehender deixar de pedir-
contas, ao poder pub~ico, d·os actos de arbitrio ' e violencia com que elles vão, 
nesta hora, n:aculanà.o a nossa 'civilização. 

Antes, po1iém, que a. Asso.ciação Commercial, á qual o Governo costui;na, 
frequentemente, Jisongear, e de que era ornamento o saudoso Sr. Conrauo Nie-
meyer; antes que a egregia Academia de Medilcina, no. sefo da qual figurava, 
corno ' um dos seus mais distinctos -membros; o Sr. Dr. Belmiro· Valverde, e 
ainda a Sociedade de Medicina e Cirurgia de_sta Capital, que tem sido até ho:je,, 
o arauto dos interesses da· classe e à mais. estren.ua palaclina na defesa da 
dignidade medica brasileira, che.guen:., em momento o·pportuno, a levar ao Go-
verno, sinão o seu protesto ve!hemente contra os attentados praticados nas· 
pessoas dos seus reipresentamtes e membros, ao meno-.s a solkitação para que os 
tratem com mais cordura e mais delicadeza, vou deixar, Sr. Presidente, sobre, 
a Mesa, para que a Camara acerca do mesmo delibere, um requerimento no< 
sentido d!l se a;brir um'a larga devassa a respeito dos ·crimes .que, diz-se, são . 
praticados na 4• d.e.Jegacla auxlllar, afim de que, ou se resalvem, de uma vez,, 
as responsabilidades do Poder PubUco, ou :fique elle assignalado com a per-
petua .reyrovação dos v.erdadeiros brasHeirosr. (Muito bem). 

O SR. '.PRESIDE/TE: - O irequerimento do nobre Deputado pôde <ficar so-
bre a mesa, para ser dado como apresentado na proxima sessão, porque a hora· 
propria para ser fo.rmuladó é a destinada ao expediente . 

O SR. AzElVEDo LIMA: - Perfeitam€n·te. T 0enho dito. (Muito bem; m .uito• 
liem). 

SESSÃO DE 2 DE AGOSTO 

O Sr. Baptista Luzardo (pa-ra uma ea:pZioação pessoal) : - Em s~o
de 27 do corrente, tive opportunidade de assqmar á tribuna para dar a minha 
solidariedade ao requerimento ã presentado á Mesa pelo honr·ado rep.resentante de 
Minas :Geraes, Sr. Leopoldino de Oliveira, requerimento que tinha por ohjectivo 
pedir ao Governo, por intermedio da Mesa, as segui'ntes informações: 1") quando, 
havia sidn preso o .SJ:", Conrado Borlido Maia de Nierr.eyer; 2ª) qual a causa 
que determinara a sua prisão•; 3.ª) si era faoto que ess;, Sr. ti·nha fallecido em 
plena Policia Central desta Capital; e bem assim, ,que fosse fornecida á Ca-
mara uma có,pia do auto de corpo de delicto e do à ttestado de obi:to. 

·E' certo que esse pedido de informações ainda não foi julgado pela Ca--
mara, e, como se vê da ordem, do dia, e_stá p&ldente d~ solução da maioria da. 
Casa. 

O Sn. HENRIQUE Doosw,QRTH: - V-. Ex. permitte um aparte?'Independen-
temente da approvação do requerimento por parte· da Camara, era do interesse 
do proprio Govell'no já ter favoil'ecido a,s informações r,elativas ao facto, ,dada. 
a inquietação publfoa a respeito.. ' 

O .SR. LEoPoLIDINo DEl OLIVEllRA: - O Governo deveria fornecer essàs infor 
n:aÇões sem ser neéesssaria a provocação dellas, não .ha duvida alguma. 

O SR . VIANNA DO CAST,EJLLo: - Parte dessas informações já foi dada atra:Vél!!, 
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fie noticias dos jornaes, e VV. EE:x;. podem esé!!,T tranquil!os, que, de eerto, 
ellas serão antecipadas no Senado. , 

O SR. LEOPOLDINo DE ÜLIVElIRA: - Já deveriam ter sido tra·zidas ao conheci · 
mento do 'publico antes do meu requerimento de informações . São ·questõea 
gravíssimas, que não podem fiçar para quando o Governo e.ntender. 

O SR. VIANNA Do . CMVrEJLLo: . - V. fil.x. por pouco diz que as info.rma.Ções 
deveriam ter sido dadas antes do· succedido ... 

O SR. LEJOPOLDINo DEJ ÜLIVEJIRA: - c!mmedfatamente a e'!le. 
O SR. VIANNA oo CAsTEJIJLo: - E si essas informações prejudicassem a.i 

diligencias . poUc;iaes consequentes? 
o SR. LElOPOLDINO DEl O~IVEJIRA: - Absolutamente. 
o ·SR. VIANNA DO CASTELLo: - Corr.o absolutamente? V. Ex. J!ão pôde 

ser j uiz da .op•portunida;de. As info.rmaçÕ'!,ls pr<i:jufüoariam as di!ige·nciasjioliciaes 
resultantes das declarações do proprio .Sr. Conrado de Nlemeyer. 

O SR. · A.poLPHo BElRGAMINI : - A simples noticia da morte p.rejudka.ria 
tambem as diligencias policiaes? 

o SR. VIANNA DO CASTEJLLO: - - E.Ue morreu na r ua ... 
O SR, ArooUPH.o BEJRGAMINI: ·- Mas os jornaes foTam .prohibidos de'1lloticlar 

·o rac.to, o supposto sui-cidio do Sr. Conrado dê Niemeyer. 
o SR. VIANNA DO CASTELi.o: ~Supposto,' não apoiado. 
o SR. ADOLPHo ~EJRGAMINI: - A situação da familia carioca, actualmentü 

e esta: v,,er um de seus chef~s;_'ser levado péla po.Jicia e, ooras deppis, serres• 
tituido cada ver, sem roupa, .. A . tranquillidade publica está abalada. 

O SR. VIANNA Do CAsTELub: - 'Póde voltar o cil,daver do _que se matou, 
o SR. ADoLPHO BElRGAMINI: - Matou-se ou o mataram . . Con:pelliram-no 

a matar-se. 
O SR-. LElÕPoLDINo DEl OLIVEJT.RA : - :jll comq o ieader sabe disso e _;:ão presta 

mformações? ! 
'·i. O !S-R. VIANNA oo OASTiilLLo: - Cújmo, se a éa,mara ainda não votou o re-
\ -~ querüµento?! T·emos os -canaes competentes. Todo o mundo sab.e . do facto 

O ' SR. ADÓLPHo iBEJRGAMINI: - 'Sim; e toda a população está in:iuieta,.. 
O SR. VIANNA oo CASTEJLLo! - Não tenho conhecimento d.essa Ínq1!'.~tação l 
O SR. 1 ADOLPHO BERGAMINI..;' - Foi porque o çaso não se deu na familia 

de V. Ex. ' 
O SR. VIANNA Do CASTElLLO: - Na minha familia não ha conspi·radoves, 
O SR. ADoLPHo· BEJRGAMrm: - Heje, qualquer é conspirador. JustWcam· 

i.e todas as v-io~encias ' corr.. est'a pécha. 
o -SR. VIANNA DO CASTEJLLo: ·_ Não -é péelhà. 
O SR. -ADoLPHo BElRGA.MiNí : - E' ,Péaha,, pois, até para transacções parti 

.. mlares, manda-se prender, e, quando algúem se interessa pela -victima, a in· 
formação ·é que a detenção se deu PO·r ordem do Governo, por fle tr'.ltar de 
<ionspirador. 

O SR. LEoPoLDINo DEl OLIVEIRA: ::._ A pretexto de conspiração, toda a gente 
está ameaçada das r,naiores violencias : 

O SR. BAPI'ISTA LuzARDo: - Sr. Pres-idente, propositadamente fiz refe-
ren'Cia â d!lcumsitancia do req·Úerimento dê> Sr. Leo~oldLno de Oliveira, até 
o dia de ·hoje, não haver sido objecto de deliberação da Camara, e o fiz com 
D intuito de accrescentar que esse requerimento -independia do voto da Ca· 
mara, para que o Governo víesse aqui, de imrriediato, trazer informações ca· 
tegoricas; positivas, claras e. inilludiveis, acerca de um attentado commettidO 
na Policia Central. 

o SR. VrANJ)l'A Do. ÇASTELLo: - Não apoiado. , 
O SR. BAPTISTA LUZARIDo: - Mostrarei daqui a pouco a V. Ex., servini111· 

me da palavra de honrados , Senadores da Republica .•. 
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O SR. VIANNA Do CAsTl!ll.lLo: - Não será a palavra do St. Frontin, n"íli 
11 !lo Sr. Sampaio Coirrêa. 

O SR. BAPTIBTA LuzAooo: - . .. •que, trazemJ..o á Caimaira as informações 
necessa1rias, o Governo teriia contribuído para tranquillizar a população d:a 
Capital. 

Como dizia, já desde a referida sessão de 27, em toqa a parte, a todo <. 
1n~tarite, ,se comm~mtáva o acontecimento e a seu respeito se faziam indaga· 
ções, a que ninguem podia -;responder, pe}a razão seguinte: a policia, immeilia-
tamente após esS'e aconteoi1mento; correu aos jornaes, dando ordens termi-
nimtes para que não publicassem uma linha do que se havia passado com o 
Sr. Conrado de Niemeyer. ' . ' 

. o SR. LEOPOIJDINO DE OLIVEIRA: - Até sobre os convites para o e-nterro S'ti 
exerceu a, censura. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - · 1Mais ainda, Sr. Presidente, todas as no.t~ 
aos jornaes, affixadas nos placards, ás primeiras ·horas do dia, a po!kia as 
mandou an·ançar, de ma:rieira a fazer que sobre o facto oreinasse absoluto 
*~· . 

O SR. VIANNA DO CASTElLLo: - F'ara que os cumplices não tivessem o re 
bate da desqoberta . . · 

o 'SR. BAPTISTA LUZARDO: - Não permittiu a divulgação da notida ª"' 
morte como esta se tiinda, dji.dÕ. 

O SR . HiElNRIQUE DoDi\lWoRTH: - Permittiu a publicação do convite par11 
o enterro; entreta nto; não si;- poude dizer como morreu. 

O SR. VIANNA Do CASTEULo: '- Esses esolarecimentos hão de ser dados . 
O SR. AZEVJElDo LIMA: - No centenario proximo. 
O SR.' VIANNA Do CASTELLo: O Gpverno não ' teme que appareça toda e. 

verdade. 
0 SR, AJDOLPHO BERGAMINI; Não teme, mas está "ageitando" a expll-

eação. 
o SR. VIANNA DO CASTELLO : - Não está "ageltando " tal. 
O SR. ·.A!DolJPHo BElRG:AMINI: - Vaie sahir uma polyanthéa 
O SR . Vr:ANNA Do CASTELLo: - Si, a minoria collabm-ar, pôde ser que sata 

uma polyanthéa . 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - A minoria não ·col!abora nessas obrai.. 
O SR .. HENRIQUE DoDSWORTH; - Aliás, a polida está sempre praticaindc.;_ 

.violencias. Ainda 'ha dias, mandou aJtacar es•tuJdantes ·por p,raças de ca.vaJila-
ria, em um incidente que :rtão de via ter maior impo·rtancia. Estudantes, fe-
ridos, foram recolhidos á ·Santa Casa. · 

O SR, VI:ANNA no CASTELLO: - V. ·Ex. sabe que esse incidente não pó<l"' 
tsr a significação que se lhe quer emprestar. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Tem toda a significação. O que elles não 
pt1deram foi protestar, por.que não é possível protestar n a hora actual . 

UM SR. DEPtrTAJ?O: - E VV. EEx. não protestaram, com a ensenaçàu 
habitual? 

O SR. HElNRIQUE DooswoRTH: - Si as arbitrariedades da policia deves .. 
sem ser comrr.entadas pelos Deputados, então eu requeria minha inscripção 
permane.nte; nã o. faria outra cousa .... 

o SR. VIANNA ' DO CAS'l'ELLO: - E' um direito que assiste ªº Deput.a<lo, 
sem duvida . . 

O SR. BAPTISTA ~UZARDO: - .Sr. Presidente, o facto a que me venho d~ 
referir alarmou de tal sorte a população do Rio de JáÍJ.eiro que, em seu dis-
curso proferido ante-:hontem no Senado, dizia o Sr. Sampaio CoÍ'rêa: 

"O ·meu eminente mestre e amigo, Sv. Senador Paulo ·de Fronti:n, 
com a autoridade absoluta que tem de ·fallar em non:e do Districto 
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Federal, já manifestou, Sr. Presiderl"te, o sentimento desta cidade com 
referencia ao ·caso do suicldio d·ec-larado do .negociante Niemeyer". 

Era o •Senado.r Samp·aio Co•rrêa quem vinhai dizer, ·em nome d·a pe'Pula· 
ção desta cidade, seriamente impre.ssionada - e o fazia com a autoridade 
ip,contestave.1 que todos ·lhe reconhecem (muito O.em) - que _ü !facto· er&, 
1Sem duvida, •da mais alta .gravidade, .da mais ex:pi·essiva slgn11'ircação. E quem 
conhece ·O criterio d•esse illustre politico por certo não haveria de duvidar de 
sua si.nceridaide. 

O SR . VIANNA Do OASTELLo: - V. É;x. me .permitta aicce•ntuar · que, an· 
tes, o .Sr . ·Bar!bosa Lim:a: .tinha tratado do caso. 

o •SR . LEOP.OLDINo DE OLIVEIRA: - Antes do S,.r. Barbosa Lima :faila.r, jâ 
o .Sr.' rSam!IJ'aiio Corrêa tinha daido paissos •sobre a .soltura do Sr. Niemeyer, 
encontrando os maiores obstaculos, oppo.stos P!3lo Governo. Isto,. -.o.ocorreu, 
é c1aro, antes da morte desse iJ,Justre negoci-ante. 

O SR. 0BAPTil?TA ;LUz'ARDo: - O aparte do nobre leadler vem em meu au-
xiJi.o. Não 1se tratava de um ·simp'.Jes caso de .policia, tanto a;o;•sim .que pro-
vocou, aqui e .na outra Casa do Gong.resso, varfos discur sos, e,' .especialmente 
naiq u~lla, as o·rações çl.e tres !Senadores. 

;o ISR. VIANNA DO OASTEJLLO: - o debate foi ini·ciado pelo iST. Bairbosa 
Lima. 

O .SR. BAPTISTA LUzARDo: - Perf.eitamente; foi iniciado poelo Sr. Barbosa 
iúima; a presença dos IS•rs . Paulo de Frontin e Sampaio ICorrêa .no tribuna 
veiu ainda aif.firma.r todo o apoio, toda. a solidarieil.ade da 116,pu.lação uo Dis-
tricto Federal; justa1mente alarmada -com esse facto, com as trevas" quo, 
1ê.m perdurad.o em torno do desappareqi'rnento do Sr. 'Borlido Maia. 

1UM: ISR. :DEPUTADO: - Mas e lles •não esdareceram o caso . 
0 SR : iHENRIQUE DoDS'WoRTHi :· - Nem ·podiam es.C:larecer . ... Era de sua 

obrigação vir, com-o vieram, á tri>bm1a do . !Senado pedir ao Gove.rno que es-
clarecesse. 

o SR. VIANNA DO CAfl.TElhLo: - E foi o que - fizeram. •E V. Ex . pôde 'lêr 
os termos' com€od.idos do, Sr. Paulo de Fr0ontin . , 

.O iSR. JoSÉ BoNIFACIO: - ' Manid'estando •confiainça na aicção do Governo 
O iS-R. ADoLPHo B.ElRC.4.MINI: -:- Eu não tenho essa confiança; elles con· 

fiam, e eu não; está ahi a differença. 
O ISR. .VIANN A Do GAsTE:LLo: - Não era preciso V. Ex . <fazer essa decla · 

raçã.o, porque todos já sabemos ·disso. 
o iS.R. BAPTISTA LUZAIDO: --i Veijam ,OS nobres co!legas ·O que diz o 

Sr . Paulo de Frin.tin : 
"'!Julgo, po'"rém, que, deante ,da inqufotação dos esp!rito.s na Ca 

tpital da Repu.bHca .. . 
o- Sr . Samupaio Oorrêa: - Apofado. 
O Sr. Pawio àe Frontin: - . . . deante da incerteza em relaçito 

ao que ooco'rreu, ;perante a imaginação de cad'a .um, ·imaginaç·ão mui· 
ta>S VE.zes perVl'Jrsa, que pro.cura inventar e propagar fa-ctos nem. sem· 
11·r.e ve11dad·eiro.s, max!mé ·não ha'Vend.o liberdade de imprensa, .Ji1ber· 
da,de qe pensament o·, julgo 1Jroe!l'erivel ·se1•ia que fosse trazido a: pub11· 
·co, t u(' o quanto existe parlhmlar. 

iO faicto posiotivo é' que a morte v iolenta d.esse cidadão bras!le!ru 
se deu. 

. .· 
0 SR . VIANNA DO CASIJ'ELLO: - Sem d-qvida: , ej'le se atirou de uma. Jd-

nella~ 
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O. ISR. BAPTISTA LwzARDo: - Co.ntinüa o mustre .Senador: 
"0 factc:i positivo e que até hoje nao se deu um:a e:x;plfoação ca.· 

paz de justi<fic·ar o su1cidio ,attribui'do á vi·ctima; o faicto poslt!vo I! 
que ainda p.ão se trouxe ao conhecimento pubJi.co a responsabilidade 
.que iesse nosso concidadão· pudesse porventura .ter em relação As 
1bOIIllbas d!e dynamite .que houve&se vendido. · 

Ao ·contrario, -o que foi ' eintregue ao 1Ministerio d;:t Marinha !?' 
ram ~en·as ·caixas de dynamite, arrecafüvdas na .sua casa, mas i!:l· 
·cando ta;m•l.em verid'i-ca;ào que sua ·casa comm·ea·cial .tirnha a neicessa-
ria Ji.cença, para negoci~r •com explosivos" . 

Vejamos •como se exprimiu, aln!la, o 1sr. !He·nador .S.ampalo Correa: 
"'l'ive oporprtumidac1e de imtervir junto d-o meu prezado amigo, o 

Sr. S11nador Bueno Brandão, em a noite •do di:a em que a policia 
.ef.fectuou a .prisão do 18r. Conrado de Ni-emeyer. A IS. Ex. ·o Sr. Se· 
nador Bue·no [Brandão eu disse, pelo telephone ida mi>nha casa, tmd-e 
havia si~o procur:ado pela Exma. viuva do· 'Sr. Conrado ide- Ni-emeyei:. 
que, co.nheoendv ·esse müço •de lo'!1ga d!ata, havendo trabalhado com 
eJle, por vezes, no ·commencio do Rio· de Janeiro, sabendo da sua ho-
nesti>dade, ·da sua homb.ri-dade, da i•nteireza de .seu •caracter, as~un~rn 
com:pJ.eta, absoluta responsabilidiade -por elle, tão certo estava, como 
estou ai•nc1a, de que, sendo de uma ·ff11milia de .grandes serviços prü:;;-
tados ao nosso paiz, era incapaz de um conluio para que s·e destruis·· 
sem edid'icios pub.Ucos ou para que se pnicuraisse pertur.bar a ord·etu 
legal, ·re-correnido a taes processos de destruição. (.ApoiadJos) . 

E mais adeante: 
"IP.retendia, portanto, pa;ra · cum;prir o meu dever de amigo, ôe 

brasileiro, de representante desta Capital n..Q Senado- da Re·pu:pl!c,;., 
tratar, . .no m-omento .. opportuno, do caso. Aguarda"ª· ape'l1as a conecta 
de mais algumas informaçõ.es que me habilitariam a solicitar do 8G·· 
nado um pouco de atte11ção para um caso como esse, que infelizmetl· 
te se l'epro1d.uz. e ·que tanto mal if'az ãqu enes ·que ·hajam mais tard.l! 
de julgar da civüização de min'ha ter.r.a no momeBto ·em que _nos en-
,contramos". 

Note V. Ex•., 1Sr. P.r:esidente, com que linguagem, com que calor, t a 1ia 
Sr. Paulo- c1e F.ron.tin. 

o ISR . VIANNA DO CASTEJLLO: - Onde 'o ·calor? 
•O 'SR. i8'AP1TISTA ·LuzARDo: - Então o :S,r. !Senador 1Paulo de Fron•tin não 

declara ,que a população está justamente alarmada, •que tem motivos para 
isto? 

O SR. VIANNA Do IOASTELLo: - E' uma questã,o ·de iro.pressão. pessol'tl . , 
O ·SR. !A.DoLPHo BERGAMINr: - Do repr,esentante g.enuino do Districto l!'ro 

dera!. 

O >SR. VIANNA DO CASTEJLLà: - O !Sr. !Barbosa Lima foi m ai•s ardente. 
O iSR. BAPTLSll'A LUzARDo: - Com.~ disse, !Sr .. Presi-d'ente, ess·es dignos ' S<>-

nadoves ·e o.s ·Deputados da iba11cad·a do Distrfoto Federal difo o seu inteh'13 
apoio ás palavras ·d~ ISe·nador Paulo de Frontin. 

O SR. cADoLPIJ:o B,ERGAMINI: - p ,enfeitarri'.ent e; quando o IS:r. Leo·poldino 
~e Oliveira: ·fa llou sobr.e ' o •caso, de'Ciarei, desde logo, que era meu proposito 
fazel-:o,. :Como 'S. -E'x. estava inscripto antes de mlm, de.i-lhe toda a minha 
solidariedad·e e assim •continúo a da.r, :porque a familia ·ca rioca está abalãda .. 

O ,S.R. JoAQUIM DEl SALLES: - Que c·orre a respeito do caso? 
i() SR. \AIDoLPH\o íB·ERGAllUNI: - Cor.re· que o negociante Co•IÍTaclo Niemeye. 

foi assassinado . • 
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o SR. JOAQUIM DE ISALUlS: - Ou que SI) sui'Cidou? ' 
O iSR. [BAiPTISTA LUZARDO: 1--< E' o .que não ·sab'emos e o 'Gov·erno a;Jnaa 

niio veiu exp!ica,r. E é ·justam~nte 1por isso que diz o Sr. Frêmtin ,que paira 
no esiplrito PlJ.'blico essa duvida, 'essa interrogação. ' 

1() ISRi. JlO!A.QUIM DE IS!ALLEls: - A .resp.eHo de que? , 
O iSR. !ADoLPHo BEJRGAMINI: - Sobre os i:notivos que Q.eterminaTam a 

morte .do' 1Sr . . Niemeyer. 
O ISR. J.oAQUIM DE 'SADLES·: - VV . .filEx. querem então dizer que não se 

trata de .Sulddio?! 
.0 ISR. H.EJNRIQUE DODSWoRTHI: - Ha duvidas, ·pelo meno·s. 
o SR. VIANNA DO CASTELLo: - Não pód.e haver duvidas . . 
O !SR. J .oAQUIM DE :s~s : - !Se a policia tivesse assassinado o Sr. C0n· 

rado Ni:emeyer, não ,teria entregado s.eu c oirp,o [1. familia, c omo· o fez, pois 
era facil a medicos de comfiança realizarem o .exame 1cadaverfoo. 

'O SR. iBAPTrs·rA LuzARD<l': - Agr·aodeço o apa:rte dü nobre collega e vou 
dizer .porque os m ·edieos não quizeram rpruceder ao corpo de deli<cto . 

O IS!.!. Jo<AQUIM DE ISALLES: - A. poUcia não é obrigada a entrega'!' o cot· 
po ,dos s uididas. á familia. 

o SR. HENRIQUE iDoDswoRTH: - A po.Jlcia deve ;ser obrigada, ,Pens.o eu, a 
fornecer para-qU'édas ao.s presos . .. 

· O !SR . . À!ll'oWHo i8ERGAMIN1: - E!stamo.s, assim, deante 1desta situação. 
a1n:da devemos renuer graças a Deus ·porque as violenciais da polkia mão 
~h~gam ao ponl0 de excederem áo exterminio dos nossos condidadãos·! !Bell& 
·theoria do 1Sr . .Joaquim de Sailles' ... 

o ISR. -HENRIQUE IDODSWoRTH: - o Sr. Joa;quim de 1Sailles não conhece°" 
antecedentes ' deste debate. Quando o · Sr. Conrado' Niemeyer foi preso, o 
Sr. /Senador IS•ampaio ICor,rêa - e S . Ex. o r.el1l-ta mo seu discurso - decla-
rou que r ,espondia por eHe, e sobre o ·assumpto fallou com o JSr. 'Bueno 
Bramrlão. üccorrendo a .m'Orte desse negociante, o que B. iEx. nunca pp.de:l'la 
suppõr se viesse a d:ar um ,füa de fórma tão violenta, prnfu.nda duvida [pai-
rou no espirito de is .. EJx. ':Nem era ·pá!ra menos,. pois em um de·1lerminaido 
·quairto da ·Tulicia Oen.tral se d.jz que occorreram 'quatro s uicidi'Os, ·d0us pelo 
men:os já conifirm'ados. ' 

O :SR. GWBERTO AMADo: - · Aliás, o povo deve apmittir ,que a policia não 
vae assassinar a1guem na ;prisão. E' pr,eciso .que haja prova:s em contrario 
a essa .supposiçã-0. 

O !8.R. ADoLPHo '8:ElRGA11<1INI: _:_ Nestas condições, não é de mais que ~e 
peç.a aio Gover,no que esdareça o caso. 
·~ O /SR. VIANNA ' no CAS'rELLo:- ~ Os esclarecimentos virão com<pletos e ca-
l;laes .. · · 

O 1SR. BAPTISTA LuzARDo: - O Governo não os <fornecera, pois 'não respeita 
siquer o.s membros' do .Legislativo·; dous r~pr.esentantes da Nação já foram 
victimas de vioierncias innominaveis. . 

O SR. 11\f<ANoEL VILLABorM: - Mas, assim que soube tratar-se .d.e Depu-
tados, o Govern~ mandou ,soltai-os.. . ' 

o ISR . HENRIQUE DoDSWoRTHI: - 1EsÜveram :presos !IWV•e h01'81:! . 
O 1S.R. •BAPTIS.TA LuzARDo: .- Como, então, não admittir que essa policia 

seja capaz de praticar todas as violencias? ! 
o SR. MAN·OEL VILLABOIM: - VN. EEx. naturalmente teriam prnvadli 

a ViOlencia de que f.Orain vfotimas; SÓ a partfr desse ·.momento é .que Se po-
deria. aocusar a policia. 

O 1SR. LEorowrN'o DE 'OLIVEIRA: - E' a·bso1utamente Impossivel obt.er ele-
mentos de prova . Os ·crimes se iper.petram ·a portas .fechadas . 
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O SR. BAPTISTA LuzARDO: ·- Dous Deputaidos foram rubusivamente deU-
dos - é inoontestavel e o a;parte de :l:_la pouco nem parece fructo da logica 
do honrado prof.essor da Fa,culda.de de São CP<!-ulo. 

O SR. HENRIQUE D.oD&woRTH: '-- iExtraord-inario é :que a maioria se alar-
me com um cpedido de informações a respeito· da morte de determinax!a pes-
soa :na Policia Central. 

iQ' SR. VIANNA DO CASTELUo: - Não é contra isso qU'e -ella protesta . 
O .SR. HENRIQUE D<>nswoR'ilH: - Então, não ha motivo ipara ·criticar a at-

titude dos que apr€sentaram o requerimento. Se o requeriménto se justi-
fica, não ha -razão para .que a maioria se a lvoroce deaaite d€l'le . .. 

O SR. VIANNA Do GASTELÍ..o: - V. iEx. está torcendo a questão: não no.s 
alvo11oçamos deante do reque-rimento, mas as ruffirmaçÕ'es do orador é que 
não podem passar sem protesto·. 

0 SR. IJoaQUIM DE SALLES: - Na .realidade, seria até uma ·prova de es-
tupidez da policia assassinaf;- nas circumstancias descriptas pe1o 1boato tra-
zido a.o seio desta Casa, determinado cidadão- e €ntrega:r o coripo da victima 
á familia. · 

A esta não sei'ia ·fü!f.ficil c hama r, po·r exem.plo, o orador, que é mMico, ou 
o Dr , -Henrique Dodswvrth, que tambem o é . .. 

O 1SR. HEJNRIQUE fDoDSWORTH: O mais innoce.nte de todos , porque nun-
ca cliniquei. 

O ,SR. JoAQUIM DE ·SALLES : - ... 'para fa·zerem um. exame ;no cacraver e 
verificarem os faoto.s a rgui·dos. 

O SR. LEoPoLDINO DE OLIVEIRA: - Pôde-se admittir que e:sse homem se 
haja suiddado, m as ainda cabe indagar por que . 

O '8R. AD9LPFlo BIERGAMINI: - O Sr. .Senador Frontin j!l. accentuoou 
que se deram quatro casos iguaes a .esse na poiida. 

O SR. HENRIQUE DoDsWoRTH: - Que se falla em quatro, mas que de 
dous ha certeza, e na mesma sala . !E por' isso prQ!PÇí~ -que se colloque uma: 
grade ahi; e u prô,poria que aos que fossem levad-0s pvesos pará: a poUcia, 
fosse !fornecido um para--quédas ... 

O SR. JoAQUIM DE SALLES: - E' sa:bido ,que em \dependencias sanltarias 
de varios· caiféis desta -~idade se t em da do suicídios; en.tão,' é tambem o caso 
pa.ra collocar g 'rades nesses Io-caes. . . . 

0 ISR. HENRIQUE DoDswoRTHI: - A g rade mão impede a -bala. 
O ;SR . JoAQUIM l:>E SALLES: - Estou apontando Jogares onde tambem 

se tem dado varias suicídios . 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - -Lastimo que ·em 11m assu.mpto serio, quei-

ra se fazer pilheria. 
O SR. J-0A.QUI:M DE 1SAuLES: - Pe-ridão, por -mim não estou fazendo pi-

lheria . . . 
O 1SR . GILBERTO AMA,Do: - O certo ê .qu e, se a pessoa de que se trata 

não .fosse um capitalista, não haveria t 0.do esse barulho. (Não apoiados). 
O ,SR. LEoPoLDINo DEJ OLIVEIRA: - Apresentaria meu ~equerimento-, ainda 

que não se tratasse · de um capitallsta,. 
O ISR. GILBERTO AMADo: - De .qualqu er modo, o ruido que se faz é por s~ 

ter o ca;s_o passado -c~m um •homem dmportante. 
o ;sn. HENRIQUE DooswoRTH: - Em nada prejudica que elle fosse .um iho-

mem conheddissiniô ,e ligado a uma velha familia de servidores do paiz. O 
que revolta \é o caso em si . 

l) SR . ·AD0LPH0 °18IDRGA:MINI: - Que mos i:mporta a n ós a . fortuna que elle 
tivesse? 

O SR. GILBIDRTo AMADO: - Nã o estou dizenldo que isso influa sobre .qual-
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•quer dos ' illui;;tres ·collegas, mas que o barulho é feito [lo·r causa do p~est!glo 
social .da pessoa doe que s.e trata. 

O .SR. LEoPoLDIN o DE OLIVEIRA: - Repellimos a in-sin uação de V. Ex. · 
O SR. GILBERTO AMADo: - Já affirmei ·que ella nã.o existe . / 
.b SR. BAPTI:STA LuzARDo: - Dizia eu q ue .e~ta· pre'oocupação de éspinto 

da po·pulação do Rio de Janeiro era mais do que justifi.cave'l, e com muita 
razão a ella se -haviam reife~ido o •Sr. Senador Ii'rontin, ·com0. o 1Sr. Sa;JJ!'palo 
•Oo.n·êa. 

O ·SR. G:u.BERTo \A:MADo: - Aiiás, acho que a policia deve.lia -explicar tuab 
·minuciosamente. 

Q SR. HENRIQUE !DàDSWORTH : - \E é inacredifavel .que seja preciso, p11;ra 
i.sso, aguartlar a approvaçã;o de urp. requerimento 0

de informa(!;ôes. 
O 1SR. VIANNA Do CAsTELLo: - IA. divulga.ção immediata ·do caso voaia 

pJ:"ejudiÓar as diligencias posteriores. 
O .SR. BAP1TISTA LUzARDo: - As diligencias posteriores estão aqui, \lom 

.as datas de 28, 29 e ·3·0• e a .e:icplicaç[o, · ai·nda n ão veiu. 
o "SR. VIANNA oo iCASl'ELLo: .:..._ ·Pe•rfeitamente, as já elifectuactas. 
O ISR. iBAPTISTA L uzARDo : - As dilige ncias a que V. Ex. - se reifere, ou 

'J)odi.a se referir, .eram as de .capturar os cumplices .que houv.esse; mas, o 
ce·rto é que .quanto <i,o caso em si, ao mecaniSmo de accõrdo 1com o quail se 
ter,fa realizaido o suictdio, o Governo não deu ·conhecimento algum. 

o SR. VIANNA DO CASTEJLLO: - J·á agora é p ublico e notori'o. 
d •SR. 'BAPTISTA LuzARDo : - ·E' ·publico porque retum•b-Ow l'lo Senado e 

·a qui , e os jornaes ·puderam en tão dar noticias. 
O SR . HENRIQUE DoDSWüRTH: - A imprensa notfo!ou .contra a vontàide do 

'Governo, vub1icou o que c-onsta do:s discusos proferido!s no IC'ongresso. O 
Governo prohtbla as ·µoficias sobre o suicidio e ellas . não !foram divulgada.s . 
'No dia seguinte, apenas, constou do.s jor.naes . ·o convite para o enterro. · 

O SR. Ano~PHo BERGAMINr: - .E em qu e po,dla .prejudicar as .d!J.lgencJas 
a declaração .de q u e esse <homem se havia suicidado, é da maineira como o fez? 
·Era uma noticia que tranq.ui.Jlizava o-s espíritos, sem p·erigo paira o GQ· 
yerno. 

O SR. VIANNA DO CASTEJ,Í,o: 
'Plices. 

E era o mais seguro aviso aos seus cum· 

O 1SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Mas os taes- cum1)lices de qua:lquer mo~a 
·so·uberam que. elle tinha morrido . 

!() 1SR . :VIANNA no CASTEJLLo: ~ Todas as diligencias ·produziram os me· 
lhores resultados: mais d:e 200 mi.l tiros de carabina apprehendidos; calxM 
'de dynamite, dezenas de bo·mba•s de diversos calibres, tudo isso de accõ.rdo 

, com as i·nfücaçõ.es dadas por elle . · 
1() !SH. ADoLPHo [B:EJRqAMINI: - Mas, repito, em .que ficariam preJnd!ca· 

\'las -essas ap:p.re:hensões.? 
O ·SR . JoAQUIM DE ,SALLES: -:-· Apenas os c umíplices se po·riaim a pannos. 
o •SR. ADOLPHO BERGAMINI: - E elles nã-o viram a noticia da morte? 
O. SR . JoAQUIM DE .S.ALLES: ,- O convite .de enterro nada que-ria dizer. 

Mas, se soubessem que e.!le se havia suicidado, é claro que os 'cumplkes ti· 
·caria;m -prevenidos. 

O 1SR. VIANNA Do CASTElLLO: - As diligencias todas lograFam o mais oom· 
pleto exito, graças· ao modo po.r que l'oram ·conduzi·da.s1

• 

O Stt . ADollPHo BERGMINI: - Nad<i, é d)l admirar : a .poUcia ·c.hega ao ex· 
tremo de agarrar modn,has •de 12 e 13 a nnos e detel-as em intezyogatorlos 
demorados e ty•rannicos. Não .se respeita. mais nem ' 11.s meninas de !a.· 
mi.ilia . · 



o 'SR. SIMÕES FILHO: - Isso não é possível! 
O SR. AbpLPHio IBERGAMINI: ·- Pois, asseguro .que é tão poss1ve1 e t1i<> 

verdade, como aquelle caso do pagamento dos 21.000:000$00ü. 
O SR. SIMÕES FILHo: - Deus me livre que eu a;creditasse russo que 

V. Ex. es,llá. ·afd'irmando! 
O 1SR. ADoLÍ?H{o BERGAMINI: - Pois, V. Ex. saiba, que nem si.quer <!> re-

eato da familia é respeitado pela policia, Foi o que succedeu com um illus-
tre medico; rir. Belmii'o Valverde ... 
' o •SR. VIANNA DO CASTEJLLo: - Outro! 

O 1SR. ADoLPH(o BERGAMINI: - ... cuja casa foi varejada alta noite e in-
vadidos os aposentos~ .. 

o 1SR . VIANNA DO CASTl'JLLO: - !E}ra da OOi!l1lraria. 
O :SR. ADoLPHo Bl'lRGAMINI: - ... onde estavam sua .esposa e f ilhas, em 

trajes menores. Nem iss0 foi respe~tado pelo .policia, quando a verdade é 
que não se tornava necessaria essa . pratica vi:alenta. Basta ter noção do 
serviço de :policia, para ver que era suffi.ciente cercar a casa e de manhã fa-
zer as prisõ.es que se quizes.sem :fazer. · 

O SR. VIANNA Do CASTELLo: - Todas as dili.gencias foram feitas Por in-
dicação do 1Sr. Conrado iNiemeyer. 

O SR. BiAPTISTA LuzAROo: - Este agora pôde s,er accusad0, porque jâ 
morreu. 

O SR. VIANNA Do CASTELLo: - O seu !depoimento il'ico~ escripto. 
O lSR. BAPTISTA LuzARóo: ~ Não ficou assig:µado, e é vrecisame.nte um 

dos pontos que quero accentuar. 
o 1SR. VIANNA DO CÀSTEJLLO: ~ Peço a V. E "x, me deixe concluir. o de-

poimtmto não fie.ou assignado, pelo seguinte: ·ao passo .que o accusado la 
depondo, o delegado, ·a cada nova diligencia que se impunha, ·interrompia o 
ln1errogatorio para mandar effectual-a; de sorte que o depoimento foi lon-
go e a.final não fi1;011 assignado. Mas el!e foi .presenciado por pessoas absoluta-
mente extranhas á polida. 

O SR. ADoLPHo 1BElRGAMINI: - 1Extranhas á policia ... Com certeza o for-
necedor da boia, e outros assim. · 

O SR. VIANNA DO OASTELLO: - !E a iprova .de que era · o depoi.mento delJe, 
está em que as diligencias deram resultado. · 

o SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Como pôde V. Ex. a;ffirmar que o depoi-
mento tenha sido ·d.elle, se não e.stá assi~nado? _ 

o 1S11. HENRIQUE Doi>swoRTH: - IE o nobre Deputado -sabe perfeitamen-
te que para pil'estarem depoiment0s taes é que os ·presos são torturados na 
policia. 

O 1SR. JoAQUIM DE iSALr,Es: - A prova da authenttcidade do depoimento 
é que todas as providencias deram magníficos resultados . 

O SR. BAPTISTA LuzARiDo: - Mas »é justamente o que contestam.os - que 
esse depoimento seja de Conrado Niemeyer. Quem pôde affirmar que o seja, 
quando não ·está assig·nado? 

o ISR. JoAQUIM DE IS'ALLES: - Então, de .quem seria? 1Se não houv.e ae-
poimento comproinettendo-o não -havia '1'.'!J,Zão para que a policia o detivesse 
e sobretudo para que e lle se sui-cidasse, e a.inda menos para que a polida 
o matasse, como estão ·dizendo . · 

O SR. ·BAPTISTA 1LuzARDo: - iSr. Presidente, era: bem de imag inar que 
sobre !Borlido Niemeyer havia de reca!hir toda es.sa s!élrie de acci.Isaçõles, 
que perdurarão sabe Deus até quam:do , _por-que parece que a sua sup·posta 
confissão estiá <lestlnada a srnfil'rer o . que soffreu a r:eforrna do ensino. 
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Hão de recahir so,bre Borlido Ni.emeyer todas essas aiccusações, t©das 
~ssas miserias que, como a llO'PUlaição do iRio ,de Janei;r-o conhece, vão sendo 
sustentadas atraV'é.s 1da verba s.ecreta, com a qual se compram mesmo indl· 
viduos até ein.Üio tidos na conta de integei;rimos. (Apoiados). 

Se, entretamto, como diz o illustre leQid!er, não foi 1declarado como elle 
morreu ou perque :morreu, sim:plesmente para permittir diligencias policlaes, 
vamos chegar ·á seguinte conclusão: a poÜcia é inepta, !Porque necessita de 
uma pqrção de dias para fazer as diligencia:.. 

o .SR . VIANNA DO CASTELLo: - Já .estão feitas. 
O SR. /AiDoLPHo J3ERGAMINI:· - Entiio, porque não se diz tudo? 
o SR. VIANNA DO ÜASTELLO: - 1Jã ô iS'l'. Bueno Brandão tera leyado to-

das as inf.ormaçõe.s ao Senado e á Camara, votado o requerimento, tambem 
ellas serão trazidas . 

IO 1SR. BAPTIS.TA LuzARDo: - E' eX'ructammite o que ·estamos: :dlzen!lu: o 
, ·,alarme do es·r.>i'l'irto p'<1bl!.co tem sido de tal natureza, que rep.ercutiu, c-0mo 

t.odos saibemos, no Senado da !Republica; então, ipor que motivo o Sr. Sena-
dor Bueno Brandão deixou de .dar logo resposta ao 1Sr. Paulo de 'Frontin? 

10 ISR. VIANNA Do CASTElLLo: - !Se não tinha em seu p.oder Ois 1l.o· 
cumentos ... 

O 1SR. BAPTISTA LuzARDo: ~E porque V. 1Ex., que já. con>hece e vae no• 
-dando informações em doses hommpaticas, e gottinhaól. ... 

O 1SR. V;IANNA Do ÓASTELLb: - Quem está. com a palavra >é V. '!!li. 
O SR. BAPTISTA I;UZRDo: - . . . V. !Ex. que Jâ conhece as miserias quij 

env-olvem esse caso, iporque hoje não veiu dar da tri!huna da ©amara am· 
p.Jàs expJi.caçõe.s, em nome do Governo, acerca do ~ysterio da questão 
Niemeyer ... 

·o 1SR. VINNA DO CASTELLo: - Nao ha myst-ert.,. 
0 .SR. BAPTISTA LUzARDO: - . . tranquillizando a [JOpulaçá.o e O propr10 

espkito dos. _represc.ntantes da nação, que se tornaram - ·êco da inquietação 
publica? 

O .SR. JOAQUIM IJIEÍ ·SALLES : - O Governo não é obrigado a desfazer touoa 
os boatos que co.rrem. QuanQ.o hom~m.s, ·como os Srs. ISenaid.ores Paulo de 
Frontin e iSa:mpalo Corrêa. Ievaram para o. \Senado es.sa questão ... 

iO SR. BAPTISTA LuzARDo: - \Saiba o nobre Deputado que reconheço n-08 
mustres 1Se·naidores !Paulo de , Frontin e 1s·ampa1o Corrêa a mesma J;>ro!bidadél 
moral que tenho eu, empora simples .representante da np.po.s.içiío! 

O ISl!t~ ,JoAQUIM DE SAI,r®s: - Não 1estou affi:rmando o .•contrarlo. Diga 
que, a1Jê a data de montem, não ·havia sinão boatos, e que o .Governo não 
tinha o dever de de.smentil-os. Desde que o.s factos foram levados para u 
,Senaào, o Governo immedlatamente se promtid'f.cou a .prestar informa,çõeB. 

O SR. BAP,TISTA LUzARDo: - Eu os trouxe para a tribuna da Camara. 
O 1SR. JoAQUIM DEl ·SALLEs: - V. Ex , o está fazendo ibofo. O Gpverno na~ 

I>Odia ter dado explicaçõles, quando hoje é que V. Ex . . faz .seu discurso. 'º SR. LEoPoLDINO DE OLIVEIRA: - .A. questão foi aqui agitada no dia 27. 
o ISR. -BAPTISTA LUZARDO·: - Já Jl0 dia 27, ·pedimos informações ao. G<>-

ve;rno. 
O SR. JOAQUIM DE SALLES: - Ignorava esse par.Uculai:. iP.or aidoentad.o, 

não tenho •comiparecido aos traba1hos da Camara. 
O 1SR. BAPTISTA LUZARDo: - No d,ia .2.7 :do mez passado; 'a questãJo. ~oi 1e-

'(ªntada na tribuna da <Camara; os ISrs. Paulo ' de Fr.ontln e S·ampaio Cor" 
rêa .s6 a levaram para o >Senado tres dias depois . 

O 1SR. HENRIQUE .'DoDswo-RTH: - O Sr. Joaquim de 1Sa1les Ignorava que u& 
Camara já .se houvesse anteriormente debatido a questão . 
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O SR. HAPTISTA LuzARDo: O ifacto é que .não .se trouxe anteriC>rmente, 
como não se ifez àté agora, esclarecimento algum, de maneira a .tranquiJlizar 
nosso ·esplrito. 

Só quamido o ·boàtv·, •com,o. oiz o nobre representante de iMinas, chegou 
â trtb.una do Senado, foi que o Governo achou de seu dever dar .irrfor-
mações. 

O facto foi tão escandaloso, tão impressionante, que mesmo <Senado<res 
governistas não ·se .puderám conter e foram á tribuna {la sua Cama<ra 1.:u.-
terpellar o Governo. 

O SR. HENRJQUEJ rDonswoRTH: ,...... Ha declarações 1positivas dos 1Sena11oru.s 
Sampaio Corrêa e Paulo de Frontin, de que são elementos, independentes. 
apoiam o Governo, quando acham que elle merece apolo; criticam-n'o, qua"-
do elle faz jüs a, critica. .., 

O SR. iBAPTISTA LuzARDo: - ·1Sr. Presidente, o \Sr. BorHdo Maia foi, na 
manhã de sexta-fe-i'l"a,. pr.ocura:do em, sua residencia pelo delegado Ohagaf'J, 
que, não o encontrando, dirigiu-se 'á casa commeTcial da rua do· Rosario e9-
qui·na de Prim~iro de Março, ahi pretendendo obter do .extincto negocia nte 
alguns esclarecimEnü;,s de que a policia neces·sitava. iPromptificou-se o Sr. 
BorUdo Maia a dar taes informes, sendo·, no mesmo m•omento; oonvi-dado a 
comparecer á !PoUcla ·C.entral. Ahi chegado, foi immediaitamente po.sto in-
communicavel. Depoi~. foi aicareado com o seu chauffewr, de •nome Rodolpha. 

Já, · a~tes, este homem fôra ;rigorosamente interrogado·, asseverando, po· 
rém, que nada, absolutamente, saibia de quanto •Se lhe perguntava. 

A' vlsfa dessa sua attltude, foi conduzido a tim aposento d·a 4ª Delegacia.. 
onde se l•he .fnflig·iram har.baros, tormentos. Maltratado, esbmidoaido, victlipa 
de todos os ~xamcs, foi, a-finaJ, o "ühauf:feur" mandaid'O· embora, sob am.ea-
ça, de que mais ainda sofá'reria, se ouzasse contar,- a quem quer que rosslf:>, 

· aqui!lo que se paissara ·com elle. Essa narrativa tão temida da policia, fel-a 
ell'e, não -o.bstante tal ameaça, ao Senador ISampalo CoTrêa, O' qual, na presen· 
ça dos •STs. Muniz ISodré e .Aontonio Muniz, r.epetiu qu,anto ouvira ·Oo em· 
l)regaido de BorliJdo MaJa. 

Quamfo ao commevciante, permaneceu elle na poUcia todo o {lia de sexta· 
feira, e, sabbado, até ás 10 112, quando se veTificou o desfecho tragfoo. 

'.Expostos assim os ifaictos, vamos admittir - como, ainda ha pouco, 
.aivançava o novre Zead:er, que delações houvessem sido feitas pelo Sr. Borlido 
Maia, o qual teria .chegaido ao ponto de td·enunciar os seus cumpJi.cies e;Ji 
uma trama contra a ordem inconstiturcional que -ah1 está; vamos admittir ifos· 
'Se elle o autor de todas essas declai;ações de que ho1j.e es,tâ. se servirudo a ' Po· 
licia Central. 

O SR. LEoPo~mNo DE OLIVEIRA: .- Ferfeitam·ente. Aàmlttamos que assim 
fosse. ! . 1 ! :i j .,. 1 i~J 

O SR. BAPTISTA :r,,uzARDo: - Sr. Presidente, por q_ue razão havemos de '. 
SUlJpôr que, feitas essas déclaraçôles· pe lo 18r . BorHdo Maià, tivesse elle, acto 
continuo, tomado a resoiuçãv de pôr termo á viida? Por q·ue? ! O u·nico ar-
,gumento' :razoav.el a s1e invocar seria o de que 'Borlido Mai1a, con:fessado o 
plano, ·houvesse ·cahido em si, 'reconhecendo a sua fraqueza ... 

O SR. LElo·PoLDINo DEJ OLIVEIRA.: - V. ·Ex . vae muito bem por ahi. 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - . . . consid.erando·--se deshon.rado "pelo .factq 

de haver .rev<elado os nomies de seus. com·panheiros, e então se suicidasse. 
O SR. LEoPoLDINo DEJ ·OI,IVEJIRA: - Assim procederrdo, !Danifestava um pro-

fundo sentimento d e .dignidade pessoal. ! 
O Sn. BAPTISTA LuzARDo: - E' ai unfoa: hYl)othese que se rpôde formular 

para explkar o suíddio-. 
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o S!!-. Ll!loPoLDINo DE OLIVEIRA:· - E,· suicidando--se, mostrar-s'e-ia tão 
digno, que não podia ter coraessado senão por mel•o de s,up:pHcios, de tor-
turas. 

O .SR. IBAPTISTA LTJzARiDo: --'- Se não houv·esse crime por prarte da Policia, 
depois do acto de desespero de Borfülo Maia, atiramJdo..,se da janella; aib11;1ito, 
·ella seria a prim•eira a escancarar as suas portas, ·porque a con:sciericla de 
maoo •a aocusària. 

O ISR. HENRIQUE DonswoaTHJ: - E' isto. Por .que o mysterio?. 
O SR. BAiPTIS,TA LuzARDO: - Chamaria, desde logo, as pessoas da familia, 

os inter.es<iaido.s, diZ'en.do-1'hes o que se havia passado; aHegaria a. existencia 
de declaraçõ•eS !feitas em segredo da justiça; mas narraria, sem reservas, que 

· o lfaoto tivera aquel!e triste diesfecho. Daria, ao menos,' essas satis:fações. 
Assim é que devia ter procediido a Policia, se :não estivesse implicada 

no caso, se o desespero de Borlido ;M'.aia não d'osse oriundo de torturas sof-
fjriidaJS :por elle duraln.te trinta e seis horas, em uma das dependeniciais dill 
Repar:tição Central. 

O ISR. HENRIQUE DonswoRTH: - Logi1camente, não se explica o silencio 
da. Policia. · "'-

O SR. 1BAPT~STA LuzARDo: - Fez-se, ent.retanto, sobre a o·cconençia alíso-
luto silencio; não se permittiu fosse dada uma not;:i, siquer pela imprensa; 
arTancaram-se p 1lacaràJ.s dos jornaes; as folhas não puderam, ao menos, no-
ticiar .a mo'rt1e desse homem, e, a multo custo, no dia immediato, sahiu pu-
bUcadC} o convite ipara o enterro. Nada mais. 

o iSR. LEO.POLDINo DE OLIVEIRA: - Convite, a liá,s, que ifoi censurado. 
o SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - . AUega-:se até que foi tiro grande favor 

entregaT o coil'po á d'amilia ! 
iO ,SR. BAPTISTA LuzARDo: - O nosso nobre colega, IS.r. Henriqu·e 'Dods· 

. w.orth, aparteia · muito . ·bem: o illustre repres'entanté de Minas,. ST. Joaquim 
de Sanes, asseverou ter sido um grande favor a restituição do. corpo â. fa-
milia! ... 

(P.er,guntaria á Gamara 'ao·s S.rs . . :Deputados por que razão a !Policia, uma 
vez verificado o suicildio de B'o.rlido :Maia, não mandou participar, im,mediata-
mente, á familia. '.A 'Primeira' noticia que - bem de'IJOis, - chegou á Exma. 
es;posa ·do 1S·r. Borlido Maia, ifoi por intermedio de um reportar da A Noite. 
!Mais ainda: verificado o s1.ücidio· de (Borlido Maia, o •cada.ver 'PeI'maneceu va· 
rias horas na iPoJicia Centra1, sendo o exame de cori;Ío de idleltcto feito em 
segredo, e não se permittin_do a quaJ.flue'r particular assistir a 'este acto. 'llam-
bem a roupa de Borlido Maia, ·não foi devolvida á familia:, senão ante-hontem, 
e assi.m !mesmo sõ as rpeças, que vou enumerar. Um1a ca-pa,,. um 'll·ar de luvas, 
"um ·chapêo; .não rest!tuiram as calças; o cas:wo, o colete, a cami.sa e rou-
:p·as me'nores. 

,. o 1SR. ADoLPHJo iBERGAMINI: - a Zeaàer talvez veniha dizer que esl!llJS ·pe• 
ças são indispensaveis ã.s diligencias .•. 

O tSR. il3Af>TIS'l.1A r.Luz·ARDo: - Por que não !foram restit}l'idas ' á famili;. 
eS1sas 1Peças? 

O e~pkito publÍ:co é levido a rudmittir que, se a Rolicia assim procede, · 
é porque •essas iI'OU!paS apresentavam evidentes ves.tigios da luta travadu. en; 
tre o IS·r. Borlido Maia e o-s funccion·ar,ios poliqiaes. 

Não ha quem não p·ense dessit d'õrma. 
:Existe ·mais uma ciJ.'cumst ancia a salientar. !Pessoas que velaram o cor· 

po de Borlido Maia , e m sua ·caiea, af1'irmam que o morto apresentava am-
bas as mãos completairn:ente · inchadas . . E outra pe.ss·õa:, da ma is alta 'respon· 

' saibllldaide., assegura que, no pul_7lO direito de B'orlido Maia, havia· os signaes 



515-

ca.racteristkos da tortura por meio idesse a;p·parel•ho m3JCabro que se cha-
ma aJ.gema . 

. Não ha, quem· não sai1ba quanto é aensivel â. cem\pressão a extremida-
de do ante-1bra@o. A policia pare•ee ter escolhido esse ponto para torturar o 
Sr. BorHdo Maia, que, .como disse, tambem apresentava as mãos entume-
cldas . Como explicar; perante a medicina legal, esse :faicto? IPóde-se wimittir 
que mesmo f.racturados os ante -ibraços na .qUJéda \houvesse inchação nas 
mãos? 

Ahi está a razão pela qual tanto mysterio faz questão o Govérno de man-
ter em torno deste c·aiso. 

,, 
Sr. iPresidente, o nobre collega, 'S.r. Jo·aq·uim ele SaUes, alludiu, ha !POU· 

co, ao fa,cto de não ter a familia do Sr. 'B'orlido Maia e ncarregado um med:l-
co de proceder ao exame de corpo d·e deHe.to. Estou .infO<rm:ado de que tres 
medlcos, de g.ra,ide notoriedaide nesta cidade, recusaram-se a fazer esse exa-
me. Dous delles allegaram francarp.·ente, que, diante de mysterio mantido 
pela policia, sentiam-s•e sem garantias para emittir uma o-pinião qualquer, 
pois, h0je, _impera o estado de .si.tio e é lei o caicete . 

O .SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - Por fanar em cacete: poJicia admiravel, 
esta, que •não d·escobriu quem cemmetteu o attentade contra o jornalista Di-
n!z 'Jiunior ! ' 

O ISR. BAPTISTA 1LUzARDo: - V.ê, <pois, a Camàra, ql!Ie é perfeitamente jua-
füicado o alarma da população da cidade - alarma de que se fil~eram éco Ôs 
embaixadores do .Districto no Senado, os quae.s instaram por informaçCTes so-
bre o caso, por parte ,p.os detentor·e.s do poder. 

O SR. HENRIQUE [)onswoRTH: - Na da mais nautral. Quando mais não 
tosse; como saitisd'ação â, optnião publÍ'ca. 

o SR. VIANNA. DO CASTElLLo: - E serão dadas as informações. 
O SR. HEJNRIQUE DonswoRTH: - 1Se ·ha uma accusação - fun·dada ou não 

- contra o Governo, parece-me .ser do interesse d~.ste defender-se sem demo-
ra. .Entretanto·, está esoPerando os tramites 'Parlamentares, de approvação 
de requerimento, etc., para que essas explicações venham a publico. , 

O ·SR. BAPTISTA LuzARDo: - 1Se o Governo tivesse >eumprido seu dever, 
não haveria necessidad·e do requerimento. , 

O SR. AzEVEIDo LIMA: - 1Se não estivessem ·pr,esos ainda muitas das victi~ 
m·as <lo Gover:r,10, iria contar quantos bolos cada um CLelles .recebeu; não o 

· faço pelo receio de que venham â .sof.frer mais. E' uma vie·rgonha para a 
nossa civilização o que a policia tem pratiocado contra: os !P•resos politicns. 
Nem os ·povos asiati.cos, m!ais bar;baros, seriam capazes de fazer o mesmo. 

o SR. HE1'1'nIQUE JJoDSWORTH: - Nem os habeas-corpus se respeitam. Haja 
vista o caso dos .J;>rof."ssores Laboria'.u e Oitici-ca. 

O SR. lBAPTISTA LUzARDo: - Agora, quando nós articulamos da tribuna 
accusaç~es a aictos do 4° delegado aux'iliair, o Sr. Francisco Chagas, fa;mo-
so já ho~e no Di.strkto Federa.!, somps contestados. No emtanto, á sl:la pri-
meira passagem por uma das delegacias auxiliares, houve um orime, um .fa;cto 
nas mesmas condições, no mesmo local. 

O SR. HENRIQUE DoDSWoRTH: - Aliás, deve-se füzer que o .es·bordoamento 
dos 'Presos é uma praxe anti.ga na polida. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - O facto passou-se com ·o ISr. Luiz Barbosa, 
velho amigo corre.ligionario politico do extlncto e glorioso repuibllcano Sr. Nilo 
Peçanha, e que exercera por f!.lgrim tempo o · car.go de vere'aidor da cfunara 
Municipal de Barra do Pirahy. 

•Mais a inda, ·Sr. iPresidente, foi na gestão desse ·mesmo delegaido auxiliar 
que se dtisenrola ram aquellas scenas em que 'foi victima o director 1d? jornal 
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A Pati'ia.; o 1sr. Diniz Junior, 'espancado por. agentes do Co;rpo de 18'lgurança 
d:aque1la delegacia, colllforme elles mesmos 'confossaram. 'Foi 1por esse facto 
que, em um gesto que mereceu louv·ores, o então· Ministro J ·oão Luiz Alve; 
afastou -o_Sr . .Chagas ô.o cargo que o'Ocupava e para o qual volta agora, dai!• 
do 1ogar aos s.ucoessos a que assistimos . 

· O 1SR. LEoPoLDINQ DE OLIVEIRA: - Mu;rmura-se por ahi que. uma das ra· 
zões por que o Sr. IGarlos ~eis foi demittido da policia 1CiiYil !foi a sua re· 
ousa a admittir a pos·sfüil_Made é!o_ iSr. Conrad·o de Niemeyer ter praticado os 
actos que lhe attrf.bu!u ~ policia. · 

O i8R. BAPTISTA LüzMw.o: - .A,s mais l'undadas suspeitas recabem, rpor,-
tanto, sebre esse funcciona rio da :policia, de aocõrdo 1com os precedentes que 
acabo de ref,etlr; a nir1guem seni capaz de estranhar ti:v'esse elle commetti-
do ta;es arbitrariedades, que S. Ex. o 1Sr . .Senador Pruulo de Frontin profligou 
no Sena;d.!~, nestes termos : 

"'Nãio aittribuo•, e acredito q.ue nenhum dos /Sir,s. Senado1res rp·ossa 
attribuir a !S.. Ex. o !Sr. Presidente da -Repub.Ji.ca, ao Sr. iMi<Ilistro da 
Justiça ou ao Chefe de IPoilicia a menor reis,ponsa;bdlidade quanto ao 

.. facto que ·Se ·apura. · Naturalmente, si houve alguma cousa i0r.regular, 
si houve aicto crirrninoso de autoridade subalterna ... " 

V.ê. V. Ex., Sr. Pre1s.ide111te, que o proprio Sendorr Pauilo de Fr001tin 
Ohêga, mais ou menos, a .admittir ·a hYJJOthese de qu'e é esse funoc:ionario 
· caipaz de commetter semelhan;te.s v.io'lençia;S. 

O SR. I!ENRIQUEJ ·J)ODSWORTH: - "F<unccionarlo sub'alterno"' quer dizer 
fumccionario •subordinado ao :Presidente, ao Ministro da Justiça, .ao Chefe de 
P.oHda. E neste sentido •que ahi está "SUJba;1terno". 

O !SR .. BAPTFSTA LUZAROO: - Ora, precisamente todas as opiniões cánveu-
gem >para den>U.ndar o Sr. Francisco >Chaga;g como IP0'8siVe1 aiuto.r desses at' 
tentaidns. ~ 

A '°!Piniifo :pubi1ica do Rio de Janeir.o tem, IP'OIB, razãio de s .obejo ·prura ad· 
mittir que se tenha dado Ç> desap.paJr!eoimento do •Sr. Bor1ido •M,a,ia nas. coo· 
-diÇões mais contristadoras e degradantes é{JaT~ a civil:iização actua~ do 'Rio de 
Janeiro e do '.Brasil. (Muiito bem). 

o ·ST. Presidente, o ieaider d11, maioria, ainda ha ip·OUCO me honraindo com 
o oou aparte, dizia que as :infO'l1lll?-Ções ·estão s.endo dadas· ao paiz através das 
111otiici'1S ida i:mprrenisa. ' 

O jornal que mais ~ tem oocupaido desse aissum.pto ,é a A Noite. 
o .SR. AooLiPHP BERGAMINI: _:Como se :póde ter esdareoimentos p.ela im-

prensa, , si e'IJa es>tá sob a cenmJTa? ! .-
<;r BR. HENRIQUE (DoDswoii'.l1H: - Ce'IllSura que rvae .até p >p>onto de se dar 

este . ;faicto interessante de restricção â Ji>berda;de de impTensa, os censores 
communicaram aos joirnaes que, ao tlt'atarem da revis·ão c0111stituoionail, não 
se podem Teferjr a 1pe.sso·ais! 'ID ainçla ha quem vepha declM"ar que existe ampla 
llâiberdade de critica quando se trata da revi.são! ... 

O 'SR. AJJOUPHo BERGAMINI: - os [)e,putad.os, .para pUJbHcarem seus dls· 
cll[JSO;s, >precisam fazer o qué :fizemos: imJpetTar, cada Úm, uma ordem de 
habeas-cor([Jus, >porque; T€metrt:idos ao Poder Jud~ciario pella !Mesa, foi conoe· 
dida ordem ao De1putado Wencesláo ,J!JSco'ba:r:, mas, embora a especie seja a, 
mesma .para os demais D.eputad·os, o Gorvel'no nã0; reconheceu a paridade 
existente e só reis,peirt:a a -s~ntemça quanto ao !Sr. Wenoesláo 1Esco'bar. 

O SR. HElNiRIQUEJ DOoswóR.TH : - Alifrs, Iio actua1 Go'Verno se deu um ca.so 
·Unico na vida da Republltc<t: o estaido influindo de sitio. no transifo. ós auto-
roove1s são -0brigaidos a ,dJroi.nuir a marcha nos !fundos· do· Palacio do .cattete, 
descontando-se o temvo do res-pectirvo i111Joidente com ·o 1nspe'Dto·r de vehiowlos. , 



-517-

O 'SR. .ADôLPH<D BERGÃMI~: - IE a'ilnda- se t em a coragem de pro!clamar 
que exLste amp1la liJberdade. 

O ISR. HiEJNfüQUE DOOS'WORTH: - 'Proclamou..,se a Repub11ca sem essa rper-
turbação do 1tra'.T]sito; ~g0'I'a, crio emtarnto, é fixada, a vefoci&axle maxima rpara 
os automorveis, nos fundos do Ca:ttete. 

O SR. AZEVEDo ·LIMA: - E se rul•tera aitê o traTI1S<ito1 initeirromipendo.o, 
conw, na rua Sa1'V'ador d.e Sá e ·IJ,a proprla :A.venid,ai R1o. Branco, quando se 
reune o ;Siupremo Tribunal! afim de. trarar de caJSos politiico-s! 

o SR. HENRIQUE •D<IDSiWORTH: - .A1iás, diz-se que as ordens são dalda.a , 
diredam'ente pelo general 1Santa Oruz. 

O tSR. ~ISTA ILVZA!l!DO: - Sr. P:r'esidente, estou info~mado die nã.o 
serem •propriamente da imiPrensà ::JB .notaJS rpubUcadas em dias se.gu,id!os· •Pelos 
jwnaes desta Oap'iW; cri.ão ,pro<Veem ellas do corpo· de T·edacção dessee orgãios 
e, sim, são r .efügi/das· cria ·RoUcia. 

TodOiS os -coll<eogas iSaJbem que é haJbLto da imprensa, quando esta!rIJJpa aB 
notas des·sa ordem, srul1entar o facto, dizendo·: "!Recebemos da delegacia ·poli• 
eia!! a seguintê no·ta ... " Pois bem';· ;para que se maserure- á opüli.ãJo à ver-
dadeira procedencia {!essas- no.tidas; !para que J;Jareça não serem e1!as de fonte 
offidal e, sim, ·oriundas de uma reportágem, ipW!'a se ·Poder affLrimar que a 
imprensa t em libeTdade. de tr;üar a:mp·la e !rruncam.e'nite das questões, pr<o.hfüe-
se ao,9 jornaes ~nfücar ,a iproveniencia das a'l:ludWas notas-. 

O SR. AzEVED(') LIMA: - Foi ,pOir um caso des&es 'que- se suspendeu, durante 
muitos mezes, a \'lahida do O'orr.mo da Manoo, que se tinha recusado ·a rpu-· 
blica;r lllm artigo do Governo, que este queria que sahisse com a declaração de 
ser da sua llJ•rop·r.ia redacção . -

o SR. BAPTISTA .LUZAROO: - 'Do facto que denuncio, Sr. P 'resJ.dente, estou 
Informado por .pessoa be:m conhecooora da s.ituação. 

O SR. AZEVEJOO [LIMA: - I-sto não. é mais repuibHca; ·ê feudo. 
O !S!R. 'BAPTISTA LUZA.ROO: - 18'ão atê Hiteressantes essas notas· :l'ornec1da~ 

pela polida e mandadas dar á estacrnpa ,na imprensa, como sendo da pirop.ria 
lavra desta. 

O SR, HENRIQUE :DODswOR'.\'H: - A!ldás, a lm'Pi;én:sa governista está ll'll:• 
jelta a .constantes equ,ivocoe; ahi está o •caso do· Sr. Meil.Lo. Vianna que, íhoije, 
corrl!imna as entrevi•stas dadaJS ao correio da Marthã e .. ao O Jornal, °'quando. 
entretanto , a · imprensa .governi1sta declaraira que essag entreviistas não ex~ 
primem o pensamento dQ Presidente de Minas. , 

O SR. AOOLPHO BERGAMINI·: - os jornaes ,governitStas diziem que aJS em-
trevistas não foram fiei.s- e, no emtanto, o '8r. MeI!o V:iannà, em telegraimma, 
assegura a lfiüelidade de1las" 

o SR . . LEOPOLDINO DE QLIVEll'RA: - iDIElsmentindo, assim, ()S ~teqi·retes do 
pensamento of:fkiait . 

. o 1SR' ADOLPHO BEROAIMINI: - :Perfeitamente . 
O SR. HENRIQUE IlODSWORTH: - IDevem·os dizer ainda que nos jO!rrraes ,go-

verntsta;s 'ha secções .eS!peciaes prura a~gredk o.s: adrversa,rfos do governo e 
ha jornalisilM1 a dJstricto·s ' a essa iumcção. Quando fôr rpredso, ·lerei da tri~ 
buna da ·Camara O·S artigos. ' . 

Recordo-me perfe.itamente <lle · um .de!U~ ,que di!': ":Carrnara •qe , salt1m-
barrco-s" . Em rel)ação a ellfl;es., com tal vehemencia. de lin,gua.gem, não se faz 
sentir a aicçifo -d·a :censura, e o Górverno não só os excita, como os apiplaude. 
O Govwno não quer a C'riüca aos seus· -actos, não quer h'ber.dade de opiniãio, 
niiio quer •publ'ieida de de cousa aJ.guma, trunto que não attende aos requerrimen-
tos de infomnaçõE\s approva{la,s !pela Carna!Pa. A~iá.s, nunca· acred-itel• nas 
virtudes mW:ificas de trues re·querimentos., 3J{)s quaes recorne'n:ms como um 
brado de vrote.sto dos que ainda podem usar d!a tribuna da Caimara neste 
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···-oonttdo. Esta Oasa tem ap:provadq <;ente.nas de ~uerim~:mt:03, que :fina'!'am 
sem solução . .A!presentei, Por e.iremp~o, um sobre a tef'()rma do en'Sino e atré 
hoje não veiu pakwra do Goiv:erãio .. O silencio, ahi, é bom ,porque condemna 
b GoveTn<) ~ confirrrna ·as millllhàs obseirtVações .. 

O :SR . .AWPHo !BEJRGAMINr: - E quanto á conta cor:renbe do Ba'rw0 do 
Brasil? ... 

O SR~ HEJNRIQUE' DODSWORTH: - IS:em essa ex;i>licação e sem !llle o. lY.\"OJPrio 
Deputa.qo accentúe,. nã0 acreditar que as i'nformaçães chegue•,n á Caima.ra, 

·O rtiqu.erimento seria uma pro:va de .ingenuidade :pa;rlarnen<tar. ' 
O :SR, PREJSIDENTEJ: - .Atten:ção! Quem est§. ·com a ipalavra é ·6 Sr. !Ba;ptlstr. 

Luzar.do. ' 
O •SR. BAPTISTA LUZARiOO: - !Sr. Presidente, accentuando bem que a.li 

notas da;das •á pUJblicidade n'A .Noite de 12·9., 30• e ?·1 do mez paJssado; são da 
Poli!cia .ce:qtral, a;pontarei a;J.gu.mas das irnrwm€lras c·ontradicções que, l'Ogo a 
pr11nei.ra vista, ·se deparrun nessas nota.e, .e; que demonstra o• quanto atrana• 
bhada estava a policia 0iO redigiI·-as .aço.dadaJmente, sempre com uma. es]J'OO!e 
de resalva: "esperem que :mais tarde :ci.ar:emo.s aimplaS' er:x;pli!cçoos s~bre isto ... " 

.Aqui está, na ediçãio de 3·0· de Jui1ho; 
"'.Para mellhor encaminhamento d& oaso, v1re·ciso se toTn:a que 

,, se volte ao suicídio do negociante Conrado . Niemeyer. Nas sua!! de· 
.cl.airaç.ões, fez o Sr. Ni-emeyer re.feT€ncia a di·versos ;nomes q.ue apo·n· 
itou e-orno âe reSponsabill!ida;de nos pklill.üS e no preparo dllis,' b~mbas d~ 

· d'Ynam'ite. · 
Ent"fe out!Tos, fallou em Vi!riato da Cullha Bastos Clllimmack, n~ 

Dr. i:Miartins, dono da. pharma;cia Elite, 'á rua do Cattete; no .. ba11beiro 
Accacio, taimlbem da mesma rua, e ·no tenente Hugo Beze·r•ra 1que ~e 
aicha foragido. · 

. Taes decilarações •tinham sido ouvidas ma cpresença de tes•temu. 
irlias, m:as não haviam .stdo ainda tomadais por termo·, pov i?so q.ue 
o Dr. Fra;ndsco Oh:a,gas, }o.go que recelbia ii.Ima indfoação, tiniha de 
fomar immediata:s providen!ci~s. 

A forma:l'Ldad'e do .termo do de.poimento não foi fe.it0, ·pois, ,por ter 
suocedido o i:ma>revlsto suitc1ildiÓ." · · 

Qi,ier isto d izier que aquillo que mais vruloT, que mais .signi.fiêação tinha 
na caso - a ass:ignatura do depoente - abso<butamerrte não se encontra! 

.. E. cousa .singular, vara a qual chaimo a atrtenção da Camrura: Çom-ad-o! ~e
m.eyer teria sido 0U1Vldo immediatamente aio chegar á poHcia; asJliiqi seinos 
dbrigados a .sUJpvõ.:r, <para segui=ors o raciocínio dos imem'bros do 1Gorvemo. 

·Chegado á Repartiçãio, naturalmente fari-à a:s suas deo~ar,ações, dand@ ém re-
sultádo todas e8sa.s buscas e apprehensões effectuadas vela cpolfoia. 

Orn., Sr. Presidente, como se pôde imag.ina;r que não <tivesse \havido tem,Po 
para Bol'lido Maia ass~gnar seu depoiJmem.to, quando· eHe ·permaneceu 3(\ horai 
na. ;poJ.icia ~ntes de se dar o seu S®posrtor suicidio!? 

·Então, .nã,o houve um minl.111:0 ipara que aquelle inditoso neg.ociante fir-
masse o ,de·J!oimento?! · · 

Mais ainda; 'O admis.sirvel que taes declarações·, da mais ai1ta impoTtancia, 
pudessem ser tomada;s a:ssim, no vrimeh~0 instante, na presença de va'.rlaa 
pessoas??! 

E que pe.sso·as sedam oosas? Só :podiam seT perssoas da :rn:-opria ;po1ioia, 
interessadas na pesquisa, porq<Ue .partfou!lares, (pesso•as estranhas, ·n"ãio rpodiam 
estar áq:ueiHa hora na quarta delegaeia, num regímen desta ordem ·e em con-
tacto com uma indi-vid-1.;alidade como. \]3orlidü -Maia,1 de quem a po.Jicia con-
,tava obter informações que haNia <te servir de !ba;se para irnvestigações Sl'lbre 
o pa;radek-0 de ibombas . (A.poiaàol1). 
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.. ' 0 SR. ADOLPHO ' BEJRG'AMINI: - Estâ se 'Vendo a ron.tradicção. o nobre 
·leaàer ·disse que não aippareoou •nota ne,nh!uma., nem m<esmo dai m·orte desse 
honrad.o negÜ<ciante, po<rque qua:lqu<e>r noticia a: resp<eito ·pertu<rbaria a.S dHl-
gencia,s ,policiaes. No emtanto, aiffirma. que essas diligencias decorreram do 
depoi!Ine!!lto que te<ria si•do publico', visto como fôra tomado em presença de 
testemunhf8 estranhas á !P'Qllkia! 

O SR. BAPT!STA LUZARIDQ: - Chamo a attenção do.s meus nobres colllegais 
para' esta Outra contradtcção da tPOlicia., que attinge as raias do incri:vel; d'Í:ll· 
A No~te: 

"Como fed o -SU<icidio - Pela manhã desse dia o ' ·3º delegado au-
xi'lia<r, que ·havia paSiS•aào a noite em diligencias, cl:tegando ~ ;policia 
oontral, quiz auvir mais uma vez o ne·gociante Niemeyer, afim de ac-
ce.ntuar detailíhes. Quando se 31C!hava, porém, no gabinete do chefe 
de ,p-o.J.ic1a, receibeu o cârtão do cOIIlhecido- ·e conceituado negocianrte 
•Sr. J ·oão Alve.s, que -pediu uma entrevista. MiaIJJdou lo.go entrar o 

7 Sr. João A!live-s, que disse ter receibido, por amizade, a i.ncum!bencia 
da fMn.illia do Sir. Conraido Niemeyer Qe IJTOcura.r s·aber qual a. si-
.tuação do mesmo, no m omento, aHi na polida. O Dr. Ohagas info-r-
niou-o do que havia, 'e, co•mo prova do, quanto l•he m erecia o 1$1". 
João AI'Ves, co.:rw1dou~o a . ouvir, e assim tesfem·unl)car, o que decla-
rava o Sr. Conrado Niemeyer, de mod0 a me·Lhór capacita<r-·se de 
sua grave s.ftuacão. . .. 

Subiam, pois, os dous, as escadas do 1 º ,para o 2º andar da Po-
lida Central, ;para chegairem ao gabinete do 4° dei1egado auxi'ldar. 
N.o meio da escada, eis .que um investigad<c»r desce coll'.':rendo, e logo 
diz e xewte: · 

- Doutor, um preso acaba de atirar-se á rua! 
Apressaram os ;passos e stÍbi-ram . Lá em cima verificairam que 

era o negociante Ni·emeyer quem se suiddára. A es,se tem.pci, o 
ahauffeUrr do .carro ;particwlar do Sr. João, Alives, que esperava seu 
;patrão na rua da Relação, oo'IÍ.seguiu ai;p·proximar-ise do CO'l'Po do 
·suicida, e verificar ·o triste aicontecimento. Foi por isso. que, ma.is 
tarde, o r eil'erido chauffeUr rpôde dizer que 'havia mesmo visto o Sr. 
Niemeyer chegar ao . a lto da janell·a e de rrá atirar-se á rua". 

Veja V.. Ex. , ISr. Presidente: declara a. nota da poUcia .que o ohau!fewr 
do Sr . . JOão Alves estava na rua da RelaQã.o á espera de seu ,patrão; pois 
oo:rn, é a mooma notá que afil'iruna que, na ourt:ra rua, - porqu,e todos oB 
Srs. Deputados swbem que a 4ª delegacia auxhliar fica na T'1.la dos Invalidos. 
a dezenas de met<ros da esquina - o a1ulluffeur viu um indiovi-duo 'chegar e 
jogar-se da janella da 4ª d·e•legacia a.uxfüdair! , 

:Assim o .facto é narrad0, pela .po.Jicia; mas é. claro que o chauffeur, da. 
rua da Relação, n ada ;p-odia vêa: do que se- passasse na rua do~ [nvaUdos, a 
clncoenta ou sessenta metros da esquina. 

Essais contxadi1cções fl?Jgrantes evidenciam ainda, de maneira categorlca, 
a culpa<biJ.idade da rpoliicia . e 

iCham-o a escJarecida attenção da · Ca;mara ·sobre todos es·ses factos., pai!'.'& 
Oll .nuaes reclamamos repa<ração, em nome da p-orpuQaQã.o do- Rio de JaneirE>, 
em nome da cwLtura e da civilização bll'.'asileira. E, pronunciando estas ipala-
l>ras, chei.o «fo reivolta, c·heio de •indignação. ouso esperar nã<> fique impun~ 
m~ls esse innomina v·eJ attentado, que já áceou na Camara e no Senado. ' 

As interp.eUações ' estão feitas; venlha. o- . Gowerno dizer, c-o.m darl·os ln.so-
phismaveis, .positivos, como o fa ct.o se pasim-u e esclarecer todo esse mysterio 
ein que está envolvido, até o dda de hOde o des·aip·parecimento t·ragico de uma 
figura respeitaV"el, de uma figura .cancej<tuada, de posição de dest!1Jqu~,- de 
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relevo 110 munido .oommercial do Rio de Janefa:o, conio eia BorJido Maia, e 
q'l1e tão tristemente desap1pa:re·ceu do1 scenari(} do,1; vivos. (MuA,to bem; mwílo 
betm. 0 orra(J;Or é mum1)1f'i(menta(J;O), . 

O Sr. Henrique Uodsworth (1)ara uma ea:p.Ucação pessoal): - Sr, 
Presidente,, d<*!edo [J<ro.feriT a.r>énas algumas palavras q1Ue escla.reçarrn, de todo 
o ponto, a attitude do·s il'erp·resentantes do Distr'ict(} Fedeo:a:l; no caso relaifüvo 
á moll'te . viofonta do ne~ocia:!lJte Sr. Conrad·Cl Borlido Maia de Niemeyer. 

Ao occupar a trtb.u:na 0 nobre .Deputado .pelo Estado do Rio Grande do 
Sul, Sr. BaDtifllta Luzardo. foi declarado Dor um re·presentante da· maiorla:. 
que a attitude dos que veem oommentand~ o ineXJP·ldcavel silendo do Go\"01'llo 
aute a occurrencia lamentaveil da mo•rte daq,uelle negociante. era devida tão 
s(}men.te, á necessidade de s·e fa:?Jer porotest9 espectaculoso ipor se trata.r, do 
A.<>sapparecimento de "caipitalista". 
, , iP.osso affir:mar a V. Ex. que 'Ilão •houve da parte de nenhum .dos repre· 

Sentantes do Distrioeto F·edera:I, quer no Senado, quer na Camara dos DellU· 
tados, o m•eno.r p.roposito de suhorfünar ·o prortesto ás ·condiç·õ·es pessoaes da 

-v'iofima, ,pois o pro•testo- nã(} é s6 desses representantes, , mais de toQda a .pCll)u· 
lação culta e dvHdzada do Ba:-asil, {apoia(J;os), deante & enormidadé dos ait· 
umtados quo se tem repetido, na Central .a.a: 'Polida, e cuja e•xplcação devetia 
independer, como declarei em aparte, das forma.Jidai'Úis parla!mmtal'€R da 
a,p'.])rovação de rum requerimento. 

O SR. 'LE9TOLDINO pm OLIVEmAi: - Assim d·evia ser. o . Governo ·nã0 ds-
yeTia. esperar a ap,p·rovação d() requerimento para dar informações sobre •aso 
tãJo ,grave, 

O SR. HEJNRIQUJil DODSWORTH: - Evide'ntemente, as autoridades publicM 
.iá deviam, ha muito tempo, ter prestado esciarecimentos. · 

o ·SR. ·LEOPOLDINo DEJ OLIVEJIRA: - Nãü ·os prestaram; .dahi o · :re~:tuerlmento . 
o S.R. HENRIQUE DonswORTH: - Afim de mel•hor definir 0 pensamento dos 

representantes do DistritC.to~ que se envolveTam ne.s.se debate, p<eÇ(} 'licença â 
Cam<tra .para reproduzir apenas dous trechos dos discursos proferidos, .~esDe
çtivam:ente~ ;pelos Srs'. iPa~[o de Fronot1n, ·e Sam:paio Oorrêa. 

[[)iz o Sr. Pa w!o de (F'ront'in: 
"'.A motrte do Sr .. OollJI'ado Borlido l\1:aia de Ndemeyer, fLÍiho de um 

:hrasUeiro fl.lustre, pe•rtencente a lllmà familia de servidoires fügnos do 
Estado, õs quaes ;pl'estaram ao p·aiz relevantes serviços (apoiaitoa); 
o con,hecimento .pes.ooaili, arríigo oom0 era do extincto, o'brigam-,se a 

\ 1 tratar da questão, de mod(} suocinto, porquanto não tenho os ele-
mentos· que seriam· neeessarios para fazer qualquer affirmação 
definitiva sobre o 'Clj!SO que constituiu a ·prtmei:ra prurte do discur~o 
do iJ1uetre se.nador peJ~ Amazo·nas·". ' . 

Wi'rmoü o Sr . .Sampaio .Corrêa: 
"A IS. ·Ex., · ;Soenador Bueno Brandão, eu disse, ipelo te lephone da 

minha c;as·a •. onde ha~ia c3'.do procurado .pela Exlma. ' viuva do Sr. 
Ocmrado Niemeyoer que. conhecendo e·sse moç;o de Jo:nga {!ata, 1ha.vendo 
A-Om elle traibal•hado, .po.r vezes no c.ommerció do Rio de J ainéiro, sa· 
bend-0 de ·sua .honestidade, de .sua 'ho·m'b1:idade, da inteir·eza de seµ 
·car.acter, assumir c·ompJet a 'e absoluta respo.nsaibiwWade ·por 9lle, tíiú 
certo estava, .como estou ainda, de que, sendo qe uma familia ~ 
·grandes serviços ,pirestado-s ªº' nosso .paiz, era incapaz de um ecm!Wu 
para •que se des truissem edifidos .puib~icos, ou .p·ara que se· pr-0<1urasse 
pertu:r1bar a ordem •legal,. r~correridp a taes ipirocess'0'8 de des.trui~ã.o." 
(.Apoiad.o.s) . · 

(N"esta cir<cumstancia, S-r. Presidente, a simples JeitUT·a desses d;ous tre-
choB dois discmiso:s dos eminente·s Srs. S;amipaio .Corrêa e Paulo de Frontiil 
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destrõe, por compfoto, a aff.i~mativa feita .por membíre da mafo·r·ia .des•ta C!asa.. 
de que o pr.otesto partido do selio do Congre.sso v::Lsava tão1 .sómente das rewer-
c.ussão escandalosa á mo!t"te de um negociante a;bastado. · · 

O iSR • . LEOP9LIDINo DE OLIVEIR.A: - Quando QU:tros <humtliliimos teem sido 
defendidos, cailorosaim~nte, desta. <tribuna. · 

O SR. ADOL'PHo '.BJEIBGAMrNr: - AJpoiado;· foi m ais uma ·injuria lá minoria. 
O SR . HENRIQUE JJODSWORTH; - Aliás, Sr. Presidente, a suspeLta que 

reina em torno da mor<te do 1Sr. Bo-rlido Niemeyer se legitima, tanto mais 
quanto Q·c<:ul'irenciais· da ·mieisrn:a na;tu'.!"€za j•á se teem ·•dado na voUcia, e os 

•que ·e~capam desses suicit'f,ios são ohriga;dos a i!Ilanter, dentro da repartição 
1JO~i1cial, Juta vioientii, eontTa os pre1postos (la p.olicia, como aiconteceu co·m o 
Sr. capitã<> Costa Leite. (Apoiados). 

Ainda JJ.a !P'Ouco tem.po, em um incidente ·entre estudantes e um director 
de um circo, ao inv~s da au<l:!Olrida-de p oJi.cwl ter intervenção pw~ifi.ca .para so-
lução do oaso, deu ordem á f.orçà de ca,va;llaria para que investisse coiitra oa 
estudantes·. (Apoiados). 

Pergl'.mta .com se.raphica s:im.p1!1cidade .um dos representantes de l\Iinas, 
porque eiSSe facto não foi trazido aio conhecimento da Camara, com toda. en-
scenacão. 1P0Dque nem si'.quer ·se está em situação de [poder dizer o nome dos 
ofd'endic1os, rncolhidos., nwqUi6ila 1época, oo <hospital, fe.ridos como estavam 
pela .polida, e, si filies ;fossemos divulgar os nomes, p•ro·vave'1rrnente haveria 
noticia de mais dous sui.cidios na repar:tição Cent=l da. iPoJi;cia . 

.Aoliás, a situação, com o aictual e•stado de si.tio, art;tinge o cumulo de 
ridicuUo. Nos fundos do 1Cattete, ~ .funccionario~ da Po'1icia subordinada 
directamente ao Sr. gene·ral 1Santa Crruz, .para impeidia- ·que o.s vehiculos tra-
~eguem c01II1 :velocidade .. E' cai o unico na 1Vida ida RepJJJbJ>ica; o estado de sÍltio 
influindo no trasito das rua;s da cidade. 

Não ha quéda do fruto, rumor. ide foil·hagem, vôo de 1passaro, nos jardina-
do. Palado, que, imimediàtamente, não se interprete como funesto ao; futur-0 
da Repulhlica. · ' 

Nessas có:ndições, V . IEx . comprehende ,por que 'Se dá t í'j;o flaigrante 
contraste éntre a pa1pitaçãio de vida no centro da cidade e o stlen!Cio m a.cabro 
que envolve o 'Palacio do Ca;ttete, silencio q.uebrado, apenas, de qµando e!Jl 
qulvndo, [peilo .passo riytilmlado do pelotão .que rende a guarda óu pelo uivo 
triste dos cães, po•rque ·em Rep•u1Jili1ca destas, em momentos como este, até 
oo cães ·ent.ristecem! (Mwito bem; mu~to b6i'IJI-). ' 

SEIS!SÃO DE 4 IDE AGOSTO 

O Sr. Adolpho Bergamini (*): - Sr. iPresidente, •peço a V. Ex. haja 
por •bem fazer o obsequio· de informar-me qual o Deputado que p•ediu .veri-
ficação da votação do IProjecto de orçamento· da Agricultlfil'a. 

O SR. 'PRESIDENTE: - O IS.r. Deputado EwriCÔ Valia r equiereu verificação 
da '>'atação e so'i:}re o prodecto n. ·81 A, de 19.215, do. Senado, e não sobre . as 
emendas do orçame nto da Agricultura. · 

o SR. ADOLPHO iBERGAMINI: - Agradeço a V. Ex . a gentHeza da infor-
mação, e deseja consignar que o vice~presidente da Cam:aira, membro da 
maioria, reqm~reu a verificação da votação •para que a;; mano'bras des•sa 
mesma maioria tivellsem to<!?- efiÊkien:ci~. 
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Os Deputados que aoomrpanham a orientação go'Ve:mameruta! retiram-se 
do recinto, n€1llhum de nós da mlÍnoria Tequêreu a oonstat.l!-ção· da nã:o e:iàsten· 
eia de wumero suffieiente, e foi o 'Vice~p·resid<mte da Camara queifn veiu 11õar 
desse processo com 0 , fim evldénte de dlÍS'Simular e .procrastinar ·ª ' 'Votaçã:o do 
requerimento do meu 'b.O;nrado C()l!le.ga de 1ba,ncada, ·Sr. A·llberico de Mor-MI!, 
q111e vem ;retarda~o .os nossos trabalheis, ;ba longos dias porque a ipolitlca 
naci'Clna1 está. em um imipa;sse. 

Atrapalhados, estão todos sobre a maneira poa: que se devem conauzfo 
na votação desse requerimento; não saibem s1 o lhiio de app'rovàr ou de lha 
negar apoio. E o que é singu0lar, Sr. Presidente, é q·ue as difficµllda{les são 
ºIP'Postas :mais pro•rkiam~mte J>ela bancada m1·neira ... 

o !SR. VIANNA DO ()A.STELLO; - Não arpoiado. 
O SR. .A.Ix:XúPHo BlilRGAMINI: - . . . que anda em uma azafanià indescl'i-

'.Pti'Vel desde o dia, em que o requerimento foi deixado· sobre a 11\resa. · ' 
o SR. VIANNA oo CASTELLO; - Si nós somos coTilhec1dos como sqcegados a 

:pac;füftiCOS .. : 
O SR. AZEVEDO LIMA: - \Ma~ votaram o orçamento da AgrlcMltllil!a sem 

numero .-
O SR. 'VIANNA DO CASTEJiiLO; - E por que V. E:ir. nãd ;requereu a :vlerifica;-

ção da v.otação? 
' Q ISR. AZEJVEi>o LIMA; - Justamente rpo11que tinha.mos todo interesse que 
se votasse ·integralmente a ordem do dia. 

O S'R. ADOLPHO BERGÀMINI: - Essas manofbrais deixam 'Ver c!Laramente que 
muitos do,s meus col'legas p•re·feTem a .guerra branca, a rruc~a :;;olerüi da es· 
perteza dissimulada 'âis a;ttitudes francas, de peito aberto, arirastando com 
todas as c·qnsequencias dos seUis act<'>s. 

o SR. VIANNA DO "CASTE!LLO: - 'El das bombais de dynamite._ ·~ é bom 
accr%centar. 

I{) '8R. ADOLPHO BERQAMINI; - E d'as /bombas de dyna.mirte, simi '() que é 
sempre mai,s uma manifostação da coragem, da aJ!tiviez, dq. digrtidade· ... , · ' 

o \SR. ARM'ANDO BURLAMAQUI: - Não apotado. Bomlbas de dynami'fe nãD 
:provam altivez nem coragem . Ao contrari.o, provam: c01Vaa:dia. 

o ·SR. A!DOWHO BERGAMINi: - ... dos que não se ar.recea ram· n€ffi mesmo 
com ~as dynamites, mandadrus espal<har na cidade pe~o:s iprep9stos. da Chefa-

. tura da iPolicia, com o objectivo de:, ao mesmo temipo que se aipaiV'O·r~ a pa-
cifica '.População da Capital da R.€ipU'bUca;; poderem ésses mandatarl'os da 
autoridade aprese·ntarem-.se a,nte o Poder Exec'l,ltiV0> como p·reiltadores da 
serv~ços exce,pcionaes, á somlbrà de cujo i)Tetexto auferem todas Ili van-
it:aigens e todos· os interesses nem .sempre confessaveis. , 

O 'SR. V!ANNA DO Ol\STEJLLO: ..,... V. Ex. injTUria funccinnarios honestos e 
zelosos. 

O SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - Não injurfo quando digo a .Verdade. Veri~ 
super omnia. 

o 1SR. VIANNA DO CASTEJLLO: - A verdade .estâ apurada, 
O 'SR . .A.DOWHo iBElRGAMINI: - Não injurio quando- dtgo a veTdade, e., 

aJParte do nobre De.putàdo da maioiI"ia é positi;vamente inJcoolor ... 
O iSR. VIANNA DO CASTELW: - [J)elpendo1 do.s oculos •com que V. (IDx . olbr 

serva o.s acontec,imentos. 
O •SR. ADOWHO BERGAMINI: - ... -rtiorque as iprovas dessa 'verdade ,estão 

a'.P'Uradas ·consoante o dese(jo de V. Ex. 
O S!!. :VI!A.NNA DO CABTEJLLo: ,....... Eu as teillho na"rnj.nlha pasita. e ais· exhfüi~ 

dent ro em po:uco . ' 
o SR. A.DoLP'HO BEROAMINI: - SiL iV. Ex. as tem, nenhum de nlis· rt:em 

n.os 01Jrhos •um Ta1o X capaz de penetrar a ·srua pasta, que já deive estar ,!J)TElnhe 
de inverdades, de simulações e ptO'Vas ·aTrti!ficiaes sem lll.enll:rnma ef·fiqiencia. 
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O SR. V!ANNA oo CASTJliLLO: - V. [Ex., que não as conhece, jã ~tá. san-
grap.do em saude. 

O SR. AZEVElDO LIMA: - Por que V. EX. não dá á publicidade essas .pro-
vas ~esde lo·go? 

o SR. ADOL<PHO BERGk1'4INI: - IPo·r que são elllas s_one,gadas ao cr;mhoo!-
mento; do 'P•ublico? 

o lSR. VIANNA 00 ICASTELLO; - Não té !V'erdade. 
O SR . .A.WLiPHo BÉRGA1'4IN'1: .:__ •Esse mysterio é a comprovação de que 

não repn;sentain a vea-dade ... 
0 SR. VLANNA DO GASTElLLO; 
o SR . .ADôLPHO 13ERGA11p:N·I;. 

factos. 
O impa5s.e ... 

Não ha mysrterio algum. 
. .. e de que s'6mente ve·ern myst1:ficar os 

O ·SR. V!ANNA Do CAsTElúLO: - Não ha :impasse. 
O SR. AWLPHo BE!!GAMINI: - ... teve de ser confessado com ·o requeI"i-

mento feito 1pe1o Vice !Presidente da Camara, [pedindo a verifücaçã-0 da vo-
tação, d€JPois da maiioria, da qual esse mesmo Vice-Presidente faz varrte, 
haver-se r;ot1Tado do recinto ... 

O SR·. VIANNA DO CAsTEJLLO: - iNão a-po·iado. o Sr. Azevedo :Lima, decla-
rou que votarmos o -orçamento da Agrfou1tura sein -numero. {Mwito bem). · 

O SR. ADOLPHO. BERGAMINI: - •.. . ao aP!Proximar.,se a votação do- reque-
rimento que manda , inserir ·nos "-An:naes" as ent<revt11tas do 1Sr. M~l:tó 

V'ianna. 
O SR. AZEVEDO !LIMIA: - Vamos resol!ver esse problema amanhã. IPedi-rel; 

preferenoia .para a votaçãQ; desse requerimento do Sir. Aloorico de .M-oca;es. 
O SR. V!ANNA DO CASTElliLO: - Não receio a lucta em terreno algum. :VV. 

:EEJJCS. estão muito enganados. 
o •SR. ADOLiPHO BERGAMINI; - Beun sei que aman:hã ta1ve,z o 1Sr. Vfainna 

do Caste!11Ü não -se a;rrece'ie da l uota ... 
. O SR. VIANNA oo CASTElLLO: - Hont-e.m e hoje, .tenho deC'lar.ado â mmtoe 

collegas. 
o SR. ADOI.PHO BERGAMINI: - ... nãei fuja â contenda, <pOT'<}Ue e este 

.exa:ctamente -o moti;v-o da proteHaçãio de ho.je: S . ·Ex. agua;rtda ardeµ<S', que 
lhe •serão transmirf:Jtidag no oontido, •na;tui!"aJ1mente, de d·lirimir a questão. 

Mas, .Sr. •Presidente, nãio nos queiram embair, ~orque :LE>\So seria ro>c'Usat-
nos uma 1p3!!'001'la, a-inda que pequena, de 0intlelliigencia. . 

Alpresentado o requerimento, ·it 'Primeir-a cousa que se fez foi ipro;crasitii:-
naT-se a votação. 

o SR. VIANNA DO O\lSTELIIO: - Não 3JPOiado; o.s factos eet!Lo ahi para 'd~· 
monstrar o contrari·o. · 

O SR . AooLPHO iBERClAMINI: - Entrementes, . o Pa4z, orgá.o reoon>heclda-
mente offici'oso, rupressou-s-e ·eIIl inserir nas suas cOilumnas um a'l'l:i-g·o aJS.:!!G-
'Verando que as en1ta:<evi-srt:a eS'tampadas ao Oorreo dJw Manhã e no O Jtornail 
não 'haviam :sido tomadaa- oom fldelidade e com fidelidade não transÍ:n1tta ~ 
ii~nsamento do Sr. Mlehlo V:ianna. . ' . 

·O SR. VIANNA DO .OAS/l'ELLO; - Peajão, V. Ex. me permttte um aparte·r 
O :SR. ADOLPHO BERGAMINI: ,,.-- Es.se. arg•umento serviu para que -os •nobre.91 

collegas da ma:iorl-a ... 
O SR. VIANNA DO >CASTE!LLO: - V. Ex. me descullpe, mas dn~sto 1n.o desejo 

da esClla'.l'ecer ... 
O SR. ADOLPHo BmRoNMINI: - V. Ex, me :p:ermltta que conOJ.ua meu rl]t-

c!ocl•nio. 
o SR. VIANNA DO l(]ASTELLO: - Jâ estava concJul<lo. 
o SR. ADOLlPHO iBERGAMINI: - ... esse argumento serviu 'P0Jra q/Ue o~ 

nobres coile.gas" "da maiorla justif.J.cas'sem a incoruveniencia da ap');Jtrorvaçã.o ' ao 
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reql.:'e11imento afdm de que não fi'gurassem nos nos:sos Annªes entrevistai! 
que não se ti'Illha a certesa interIJ'I'etass.em rea1m.ente o ·senttr , do nobre !Pre-
sidente de Minas Geras. 

Rec·ebo agora, com ,grande sati·sfàção, o ·aparte do n01bre ieadier. 
o SR. VIANNA DO CASTELLO: - A questão das entreivistas 'lnteI<Preta1'€im ºª 

não o pensá;mento do Sr. Mello .Vianna, é questão dom.estica na l!mprnnsa. 
Invo·co ois nom~s mais respeitave1s de co·hlegàs nossos. Mu:ito an'tes de surg.1•r 
esse debwte, 61emvire sustenVei a aJUthent1cidadB do,s fPensameintos' do sr. iME!Jlo 
Vanna, (apoiados), nas suaJs entrevhs:trus dec.Jaiando que nunca enx€1l'gue1 
neHas o m~'mOir antaigoni•smo, a menor di:sorepanola, ;:i, menoir d1·viér·genc:ia e·11· 
tre esse ·pensamento e o do iPresddente da Repuibll:ca. 

o Slt. ARMANDO BURLAMAQUI: - A m!m,, aqui, disse. ~sto. 
O Sn. VliA.NNA DO CASTELW: - Posso invocar ·ainda os 00\stemucr:rhos de 

meUlS companheirôs de hotel, enrtre os• qua.es o Sr. Waldomiro Maga. 
~hã€&. 

o SR. WALDOMIRo MAGALHÃES: - Perfeitamente. 
O ·SR. ,VIAN·NA DO QASTElLLO: - . • • o Sir . . Lamou:niB'!' Godofreá.o, o Sr. Se-

nador Bueno de Paiva, o Sr. Pires do Rio ... 
O SR. PIRl!ls oo RIO: - Recor•do-me .!Jem. 
o SR. VIANNA 00 C'ASf11ElI.ILO: - ... o Sr. Gillllberto. Aro.ado ... 
. .., "'"· GILBERTO AMADO: - _Varias v·ezes. 
O ·SR. VIANNA oo CAsTELLO: - .. . e deixo de citaT outros, perante os quaes 

diss.e que 111ão me a;rreceiava da. luta, ne;ste terreno e que VV. EEx. estavam 
[profunda.rriente enganados, su'.J)rpondo q.u.e nos. conocavam mal. 

o SR. ADO:UPHO BERGAMINI: - iST. P;residente, é elO'quente a coml'issã.Q 
féita IJ<:ilo noibre Zeader da maiioria ! 

o 0SRL VJ:AJNNA DO- O\JSTELLO: Perdão•; não sei por que! 
-o !SR. ADOLPHO BERG!AMINI: - .Mas, Y. J{Jx .. si quer fallar, poderã virá 

•tri>buna . 
O ISR. VIANNA oo ICAST.IDL<LO: - Si o orado·r se trrita, não mais o acparteareL 

~sla.va respo'ndendo a V . . rnix. · ' 
o SR. ADOLPHO BEl!ÍGAMINI: - Não me irrito 1nas V. Ex. fez -um dis'cux,so 

dentro do meu, permitta-me1 1po1,s, agora, resrp;ndee-lhe mesmo '.J)ela conside 
raçlto que ~e merece. 

!Sr . Presidente, o testemunhq do honrado teader da maim·ia vem com'• 
rProvrur o que a;ffirmei. Poda .entã() a simples tra:riscri.pção de uma entre· 
vfata nos Awnaes da Oamar;l. deternnina 9 aziafama a que me r .efüro·?! 

O SR, V!ANNA oo rOAiSTELW: - Pedi [>icenÇa ruinda para inteIT-Orní)er -a 
V. Ex. . ,,,-_ 

O SR. ADOLP.HO LB.ERGAM~NI: - .Foram ouvidos todos ou quasi todos• os 
.Depultados e a t ê Sernadores ... 

o SR. VIANNA DO CASTELW : - Não. a:poiado; 'Ilâo oUVti n!nguem. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINr: - -... e o '1Propr>io Zeaaer disse que '.J)alootrou 

com os ' Députados, cujos nomes declinou ... 
O SR. VIANNA DO ICASTELLQ: - Foi uma s•im·ples· conve<rsa que tive com 

varias coHegas, externando a.penas 'a respeito 0 meu ipensame,nto. 
0 SR. .ARMANIJQ BURLAMIAQUI: - V. ®x., erm ipalestra commigo, apenas me 

traimmtttdu o seu pensamernto. 
-O :SR. ADOLPHO BERGAMINI: - · ... e omittiu O'Utros nomoes, omissão que 

permüte, 1P,elo meno.s, induzir-se que esses outros '!1ão estavam de wccõrdo. 
O SR. ALBERIOO DE MORAES: - !Sinto-me sa,tisfeito .:p:or ;vêr que o nobre 

leaaer da maior>ía dá .toda a --a;utheniticidade ê.iS' .palavras do .ST. Mello· .V\ianna .. 
O 1$-R . GILÉERT9 AMADO: - Ha trinta re se1s rDeputado·s m1.nei<ros, ,que ·são 

naitura;lmente, ma~s am·ig.os e admira;dorel') do Sr. Melfo Vianrn.a do que 'O •DO• 
bre !I'e;presentan1.e -do. Districtp Federal, Sr. ,Alberico de MoTaes; e, no em• 
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- tanto, nenhum deHes se lembrou de pedir a inserção, nos An:naes, dessas-en-
trevJstas. A:hi estã um dos moti'Vos psy~hologicO's, talvez, dess·e requerimento. 

o 'SR. ALiBERICO DE M;ORAES: - A ip·sychologia do Sr. Giliber<to Amado não 
está certa. -, . · 

O SR. .SIMõEs FILHÓ: - Nesta IP-arte o nobre cofüega Sr. GiLbeórtOi :Amado 
não tem razão; cabe a <todos o-s Deput-ado-s jguall. d·ireito de intei'Vi!l' em todas 
as .questões. 

O SR. ALBERiao DE il'v.1'9RAES: .- Si ha mine1ro8 que estejam d1s.peitaldos 
iJOrque -0s anteced-i na a;presen-tação> do Teq.uerimen-to, o que devem fazer <é 
votar meu requerimentDi; e, si fos-se possii'Vel' e si o !Regimento o ipe·rmiti-sse, 
eu consentiria que todos -o ass1gnassem. · 

O 'SR. SIMõEs 'FILlIO; - V. 'Elx. ip-restou, ao cont!l'aJrio, uma homenagem 
llO .presidente de Mi"nas·. 

o SR. ALBIDRICJ9 DE MO·RAES: - A' idlêas do -,presldente. 
O SR. iSrMõEs FILHO: - Quando, na Camara, se pede a ú:nserção, n 100 

Annaes, de todas as !banal-idades, não aicho ine~p-licavel que um Deputado 
tenha prestado uma lhOlmenagem ao Presi<lente do .grande Elstado. 

O SR. ADOLPH9 BERGAMINI: - Ineooplicavell é a procrasünaç.ão, lnexplicaivel 
é o adiamento, inex.p.J.icaveJ são essas consultaJS ent!l'e. os memlbro.s da !bancada 
do Esi!1-do de Minas Gar-aes. 

o SR. ARMANDO BUJU,.AM.AQUI: - Não houve consulta. 
O 'SR. AooLPHo SEJRGAMINI: ----< Ou tiro fa,cto stgnlfücativo, s;zo. Presidente, é 

que nenhum membro da bancada de' Minas houvesse surgido· a intciativa da 
requerer a trans-cripção dessrusi entrevistas (llOS An:naes da câmara, quando, 
comv muito ibero diz o nobre .colleg.a Scr: . Simões (Filh-0, todas as banaHdadre, 
todas as f.rioleiras, são inser-tas nos Anrl!aes, €m virtude de r equerimento dos 
Srs , 1Deputado·s. 

O -SR. :SIMÕEê FILHO: - Todos os Deputados teem igual direito a esrSa8 
iniciativas. 

O SR. GILBERTO AMADO: - Quem é o infeliz que occulta isto? 
O .SR. SrMõ'Es FruHo·: - Pareceu-me, pel-o conceitô. 
O •S'R. ADOLPHO BEJRGAMINI: ---, O ITTob'.re Vice-Prestdente desta casa, Sr. Eu-

rico Valle, cujo (11-0llTie decilino com toda a sy-mpat-hia ... 
o SR. ALBERICO DE Mo-RAES: - Não .sou a;rnigd do sen'hor :~folio Vianna, mas 

. sou seu admiradü,r ·. 
O .SR. ADOLPHO BERaAMINI: - ... requ€!!'eu verificação da v-o'tação, aJfim dé 

que não se votasse, hontem -0 requerim-ento da trans:c;ripção dos conceitos ait-
tribuidos ao :Sr. Presidente de Minas. E é ainda esse mesmo collega quem 
vem, -hoje, com s:eu requerdinerrtQ de verificação adiar a delil)}eração definitiva 
sobre o requerim-ento do .SI!'. Albe'rico de ·Moraes. 

O -SR. ALBERICO DE MORAES: - .&cho que o requerimento de .S. Ex. o .Sr. Eu·· 
rico Valle, f-0i opportuno e magnifico; opportun-0, porque espero que a Ca-
ma:ra, unanime, concorde com o meu requerimento; magnifico, porém; 'veiu 
ainda dair occasião a que -0 · nobre Zeaàer, antes da appro'Vação d0 mesmo, dl,1$~ 

sesse que o pe:nsamento de Minas era o pensamentQ do seu PresideITTte . 
.o SR. ARMANDO BURLAMAQUI :- ::_ Não lfoi isso·. 
O .SR. Eumco VALLE: - Acabo de ,chegar ao recinto, e devo dizer que não 

pretendi embaraçar a passagem do requerimento do Sr. Alberico de Moraee. 
Requeri uma verifi-càção de vqtação, como os senhores da mdno!l'ia e outros 
J)eputad-0s têm !feito aqui, tantas vezes, e ainda :hcJije mesmo o fizeram. Eira 
ndoessario verificar a votação de materia c001s·tant-e da ordem do dia, oondo 
wsive,I a faltu de numero, .no recinto. 

O SR. HmNRIQUE D-0DSWORTH: - Tratava-se de um ,projecto :que '®gitava dei 
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predio para alojar o quartel de policia de .Alag08JS, EJ:"a, na veJ:'.dade;- inaterla 
gravissima . . . . 

O SR. ADOLPHO '.BElRGAMINI: - O requerimento de verificação da votaçã-0 é 
it'ecurso da mi,noria ou então, protesto de uan Deputado da maioria moom,o, que 
''V'eja um acto seu ou um seu desejo ,condemnado ou despreza-do pela ma.ioFia, 
Fóra dah.i, .não se requer 'V'ea:ificação da votação. 

O SR. Eumoo VA.ULE: - Estava ausente, ,quamdo V. ·Ex. -a mim se r&ferlu; 
falo agora em minha defesa. R equeri :a vedfdcação de votação porque não 
conhecia mililucias de um pro;jecto que se la para a.diante. 

O .SR. AooLPHO BNRGAMINI: - Nós os da miinoria estavlldllos todos aqui jun· 
tos, e falava.mos prec!sament<1 solbre o que ia acontecer. 

1() <SR . .SIMÕES FILHO: - Aliás, admiro-me que a m1noria, que JP11ega, o 
regeneração, t•enha consentido que se vo1:aisse um orçamento sem numero legal 
rio recinto . 

O <SR. HENRIQUE DoDSWORTH: ...,.. Estran\ho que S . Ex. r€1q ueresse veritlca· 
ção so.bre ·assumpto referente a um quartel. 

O. SR. AoouPHo :BEJRoAMiNI: --, Tenho requerido . verificação .dá, Votação Vil' 
!:'ias v·ezes e o ·faço ·sem·pre que entend·o; mas os memibros da ma!ot'la não 1,f~n
sam pela mim.'ha ,ca'beça, não se conduzem do mesmo modo que eu, e só em. 
preglldll esse recurso, quando querem evitar· que a Camara. ·se pronunc1e ... 

O ISR. PIRES oo !RJ:o: - Queirendo ·evitwr .que a ' mailoTia ·seja aiccusaxla de 
esta.ir votando sem numero. (Apoiados). · 

O SR. ADoLPHO tBEJRGAMINI·: - ... a !respeito de · q uaàq uer das materias con· 
stantes da ordem dos ;rwssos -traba.lho•s . 

1() SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Não ê a primeira vez que O noibTe ~PU• 
tado ê 'injusto com seus .dollegas da maioria. 

O 'SR. ADoLPHO BEJRGAMI·NI: --.. Dizíamos nós, aqui na bancada, que sabia· 
mo.s ainda hoje a maioria· não tinha instrucções. deifi.ntti<vas para: votar o re. 
querimento do J.llustre iDeplitado Sr. AlberJ.co de Moraes. · 

o SR. SIMÕES 'FILHO: - Logo não d evia vot:al-o. Corpo polit!co, sõ deve 
fa:zel-·o- com E:ssas instrucçoos. · 

O <Sn. AOOLPHO BERGAMJNI: ~· E· .nós, ·da minoria, não atfenãeTiamos aos 
desejos dos nossos o.ppositores e nfuj> aoiicltariaimos 'VerifLcação da votagâ<i .. , 

o S'R. ARMANDO !BURLAMAQUI: - Log-o, nós deVeTiamos. solicital-a. 
O SR. ADoLPHO BERGAMINI: :-- ... para deteT<Ininarmos um pronunciamento 

claro e i!l1SO'P·hismavel da maioria, e que ·Seria este: ou o Sr. Pre·sidente de· 
dararia ser vi,sivel a falta de numero ... 

o SR. ARMANDO •BURLAM AQUI: - o que ê r egimental . 
O 1SH. ADoLPHO BEJRGAMINI: - ... ou, então, um membro da propria maioFh 

formularia o I'€querimento de ve-rl-:Mcação . 
O SIR. ARMANDO .BURLAMAQur: - Foi .o .que s .e ·deu. 
0 SR. ADOLPHO [BiEJRGA.MINI: - .Folgo em ver Q.Ue confessam que, reaJmente, 

a veri!l'icação ·da votação foi r e querida p·ara 'se protelar, para s0 adiam a dif· 
ficukLade decorrente da votação do requerimento -do Sr. -ALberico de Moraes. 

O .SR. EURICO VAIJLE: - Já dei ó mot!V10 do .meu requerimento e declarei 
categoricamente, renovando ago·ra a de claração, que votarei pelo requerimen· 
to ü-0 Sr. Alberico de Moraes. 

iO SR. JOAQUIM DEI .SALLES: - Qual ê essa difficuldade em que, dizem; se 
enccmtra a maioria para votar o requerimento?! 

o ·SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Sr. Presidente, publicadas a s entFevista.s, º' 
orgãos officiosos da polit\.ca- dõ Gov•erno f'izera.m a oreclitar que o pen13amento 
do Sr. Mello V,lanna nãio fôra traduzido com flde lida:de pelo.s jor.naJlstas que o 
e ntrevista ram. 
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'° SR. VIANNA DO CASTElLLO: - V. 'EX. ha de permitfir que o orgão do pen-
same;nto do Sr. Mello Vianna, nes,ta. casa, seja o Zeader d.a ·banca.da mineira, 
emjquainto hoWV'er l8'(1,d,er na íbW!calàa mineira. <(Apoiados).. 

O SR. ADOLPH0 BE!HGAMJNI: - Plouco me tntereesa que o orgão do pensa-
m€nto do Sl'; Mello Via nna nesta. CÍ!JSa. seja. A ou B. 

o SR. VIANNA DO CAS'l'EJLLO: - Agradeço a gentiJeza de V. Ex., mas o 
facto é este. 

O tSR. ADOLPHO BrnRGAMlNI: _ , :IDssa questão a mim não me importa: re0 

gistTo ;factos, c-on&igno as cousas tae-s cOíilllo oo pas,s·am. Bem se-i .que o Sr. Vian-· 
na do .Castello é, talvez, o leader do Sr. Mello Vianrna ... 

o SR. VIANN A DO CÁSTEiLLO : - "Tallvez,, não; V. ·EX. não tem autoridade 
para usar esse ad ver.bio . 

O SR. AzEVRDo LIMA: - E' que ITTós pensavamos que V. Ex. fosse 0 leader 
da bancada e não foader do Sr. Mello VIailllla . .. 

O .SR. ADOLPHO BrnRGAMINI: - . -.porque os jornaes todos esta'Ilpavarn que 
o Sr. Mello Vümna se hmvia pronum:liado nó ,sentido do"Sr . Vianna do Castellc> 
ser -0 leader e S. Ex ., ezn virtude dessa epistola, fõra esc-olhldo, accElitando, 
m~mo, a posição de ser .-su/bs.tituido · temperarlamernte pe~o Sr, Antonio 
Cairlos ... 

o SR. VIANNA DO CASTEJLLO: - Não é verdade. 
O ·SR. AooLPHO BillmGAMlNI: - .. . até que o gasparino fosse sorteado?! ... 
O SR. VIANNA Do CASTEJL.LO: - V. Ex .. continua nas' suas gentilezas. Eu só 

fui empossado como leader da bancada, depo'is da <retirada do S.r. Antonio 
Carlos. 

0 -S!i. ADOLPHo BERG:AMINI: - Oocorreu, ness.a. occasião, o facto singular, 
que até então .não se divulgava, de ma,ndar a bancada irnteira communicações 
qongratulatorias ao Sr. Mello Vianna, affinma'Ildo.-se .que o Zeader indicado por 
S. l!lx. tinha sido, r-ealimente, '° homoiogado pela maioria desta Casa do Con-
gresso. 

O SR. VIANNA oo CAST.lilLLO: - Foi sempre esta a nomna da bancada. 
O 'SR. AooLPHo BElRGAMrNr : ---, Sei, :por.taITTto, já sabia, que o Sr. Vian.na; do• 

Castello, nosso illus:bre .collega, era mais ·o Zeade1: do· .Sr. -~.0!Io Vianna do que 
inesmo da maio<I'ia da Gamar.a ... (Nwmerasos não apoiados). 

V:ozms: - oru: 
D SR. VIANNA DO CASTElLLo: - V. Ex. -não pôde atir ar essa injuria a ban-

cada. 
O SR. A.Dó;u>HO CB!ElRGAMINI: - Mas, :por isso mesmo, as vaci.Jlaçõ.es d o nohre 

lea.der na attitude que devia seguir, quanto ao reqtie-rimento dQ roeu prezado 
collega Sr . A1'be1-ico de Mo raies, mos.tTam bem como andam sem directriz, como 
estão desno,rteados aquelles .que é•mprestam a sua solidariedade ao .GO'verno 
(vrote8tos), como estão turvados os horizorntes· da politica nacional, politica 
que não se .faz ohedirnendo a 'Princdpios, mas, apenas, eiclueivame-nte, em torno 
de lndividualidade·s que exerçam o ·Poder . · 

·E porque o •Sr . Mello Vianna' - sin·Ceramente ou insinceramente, aiITTda 
não sei - diz á Nação, pelos orgãos da .imprensa, quaes o.s ,seus ideaes, quaes 
os seus pensamentos', d0sloca, naturaJ,mente, a questão. para, aquelles q:cue 
estão habituados a oertrar fileiras em torno ·9,e homeins que se encorntram no 
·Poder, ·e os estonteía, desnorteia~os por c omipleto, pro.curando esté·S' agarrar á 
11uga da 'infidelidade dessas entrevistas. · 

O SR. VrANNA no CAsTEJLLo : - Não foi ninguem da •bancada, multo menos 
seu leader. 
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O S'R . . AOOL'PHO '.BEIRaAMINI: - Em resposta a tele:gram;ma dó Dr. ~rio 
Rodrigues, ·digno .füNctor do Correio da ManhéV, o Sr. Mello Viamna. assevera, 
:Porém, a authenticidade das entrevistas. 

o SR. VIANNA Do -CASTELLo: _:domo devia fazer. 
o SR. 'Euruco ·vA.U..E: - Por serem authentic.as é que votarem pelo 11equc· 

rimento do Sr. Alherico de ·Mioraes; mas V. E ·x. não tem ra.ztio algÍl;ffia nessa 
exploraçao . que ·está fa21endo. 

O SR . .AnoIJPE:O 'BERGAMINr: -,- O tumor está rebentado, e agora nãcJ terei 
IIlienhuma admkação, vando uma -c-0rreria de ·botMari:os, todos a col}ooar pan-
n'l:nhos so'l:n~e ess·e mesmo tumor. · 

O SR. Sril:rõims FILH-0: - E' um acto de JI.umanidia!de ... (R'isoSI). 
O SR. ADoLPHO iBiERGAMINr: --< Até aqui, as inclinações eram cont11airias A 

illiSerçâo dessas entrevi•stas nos, Anna.es da Gamara. 
A~ora, o .cheque da maioria ahi está registrado com todos os ·matadoves: 

fo'i -o Sr. Vic·e-Presidente da Camara, com..spicuo membro dessa mesma ffi\l>i~ria, 
quem, COJill seu requerimento usado como re>a,cção e quasi s·smpre por :part~ 

dos OIP:Postcfonistais, veiu, ainda ·uma 'vez, p11ocra.stinar ·a votação do r.~ueri
mento ·do .Si!.'. A1beri-cio de Mor,aes ... 

O SR. >Euruco fV,AJ:oiLE: - Jiá declarei 1qúe meu .intu:tto não foi absolutamieu· 
te tal. 

O SR . .AooLPHO '.BERGAMINI: - ...• para •que, no decurso destas 24 horas, 
aclarada a sHua6ão pertinente a essas· entrevistas, oo possa entáo tomair u11i 
rumo certo, que este m.ão -existe na bancada mine·ira e, muitos meno·s, !llOS 
arraiaes da maioria. 

(Façam, poréci, os m,eus collegas como nôs da mino.ria: teniham attitudee 
francas, claras, ·pQ"/Elcisas, pO'rique a.s'S'im, não terão de se rurrecei.r do julga· 
menta que o povo; um dia, v:enha a ifazer aie to.dois' nós •.. 

o ISR. ARMANDO BUIRLAMAQUI: - Obrigados :pelo conselho .• . 
' O. .SR. ÂIDOWHO BERGAMINI: - ... tenham a s!ncer:id:ade, a 'franqueza dos 

seUIS aictos, não temam a luz e· a :verdade, pols1 que as trévas que envolvem o 
BrasiQ, ne·ssa noitoe inte·rminaV'el do estado de sitio, hão de levair o 1palz á i·uina, 
predls•aimen.te ,p.m·que sorrnoi; accomodatidos, somo,s · airnorpil:10s, incapazes, sl· 
quer, da cora;gem dais nossas aittitudies·. 

O .SR. A!RM:ANDO {B1JiRI<&MAQUI: - Não. somos ca.ssandra;s do Bras11. 
O .Sn . .AooWHO !Bl!lRGAMINI: ~ Os da minoria, :rmr<êm, não rezam por es811 

· cartil'ha . 
Era o que tinha a di'ller. '(Muito bem; miiito bem'. 

O Sr. Vianna do Castello (*): - Sr. Pres-idente, a ivehemenciw .das 
ob;ju.rgato.rias· <l.o nohre Deputado ps1o Distrl.cto Jllederal .não tem outra exp!l. 
cação .sinão a extraoll'dinar'ia i·rritação em que S . . Ex. s·e acha. 

(J '8n. ADO'.L:PHO iBEJR.GAMINI: - V. ·EX. ootá enganado : sou o homem malS 
calmo deiiite e do outro mundo .. .. 

O Sn. VIANNA DO iCASTEJLLo: - E' um juizo que estou externando e que, 
parece, nada tem de offensivo. 

Accusou S. Ex. ·á maioria, .ao leader da maàoria, a o leader da · bruncada 
mineira, a toda a han:cada mineira, de estar adi-ando a votação do req·uerimento 
do Sr. Alberico de· Mor.aes, a respeito da .inserção nos Annaes das entrevtstaa 
co.nce.didas pelo Sr. Presidente do Estado de Minas Gerass ao Correio da M(JJ" 

nhã e ao O Jornal. 
Entretanto, esse requ~rlmento n!fo ~ s:õmente lhoje que se a cha .na ordem 

do dia ... 



529 

O ·SR. AWLPHO BERGAMINI: - V. •Ex .. comprova o -<iue a.:fõfirmei: a sua 
'votação está senê!o procrastinad·ã ha muito.s dias. 

O SR. VIANNA no CASTlllLLo: --' Queira V. Ex. perir.ittir que eu qonclua; ao 
menos a exposição dos foctos . 
. Cb.m.o dfaia, ha ce'l'ca de uana semana, já consta elle da ordem do diaJ, :glm 

varias. sessões anteriores e nesta tem sido se:mpre a honrada miinoria q·ue' re-
quer a verificação das vortaçõ~s consi-gna:n:do-se, em copsequencia dessa verifi-
cação, a falta de numero. 

o SR. ADoLPHO BERGAM'IN1 :, - Quem, tem pedido a verificação de votação 
tenho sido eu, quasi seirnpre . .AJssum_o .~onsabi11dade. E por que o tenho 
!feito e nãc:i fiz hoje? Porque sal:t!a .que o plano era esse·. votar. a Reaeita e a 
IDespeza da Agricultura e, depois, os me=bros da maioria retirarrem-s·e do re-
cinto, afim de não .darem numero e determf.narem ·a declaração <lu Sr. Pres·1-
dente: "Sendo visível, á ta.lta de numero ... " 

O .SR. VIANNA Do CA:STElLLo: - Darei resposta cabal a ef>s·a interpr.etação 
que V. Ex. dá a condu.cta da maforia. · 

O SR. HENRIQUE ·DonswoRTH: - Pôde 'ser que se aittri1bua erradamente ·este 
ou aquelle proposito á maioria, mag o fac-W é que se esPerava. que um membro 
della pedisse v·eri-f'icação da votação. 

O .SR. AZEV.Elllo 'LIMA: ___, Seria preferível que o Sr. Presidente se mani-
festasse. · 

o 'SR. VIANNA Do •CASTELLO: - vv. ·EE:x. dão Jtoença que eu continue? 
O SR. AlloLPHO BERGAMINI: - Estou aparteando muito menos que y', Ex. 

me apapteou. 
O' SR. VIANNA DO /CASTEILLO: - Peço descu~pas. 
o .SR. ADOLPHO 1BERGAMINI: - T3ITTJJbem as peÇo a V. E·X. Jâ vê que ha 

COllli]Jensação ... 
O .Sn. VIANNA Do CAsT.ElLLO: - Sr. Presidente, acc€1Iltuava eu que esse mes-

mo requerimento, que se·rviu .pa,ra a,g o!b-ju;rgat<Jria.s do nolbre ·Deputado pelo 
DiStric!to Federal, já ootá em ordem do dia ha vaTiais sessões e não tem sido 
votado, •porque a ho.nrada minorla sempre requer verificação de votação. 

llfai·s do que 1sso: ·em alguns ·dla.s, membros• da hom:ada mino,riai nã'O con-
sentir.aan que figurassem seus nomes na listâ da -por.ta 

Os SRS. ADoLPHO BERGAM-INI, BA.PTISTA LUZARDO E OUTROS; - Não apoiado 
O Sn, ADoLPHO BCBJRGAMINI: - Nunca qµa.Jquer de IIlôs pediu ao funociona-

. -rio, que fica á porta, que coUoca.sse ou tira.sse os nossos nomes, ao contra.rio 
do que fazem, frequenteme_nte, osi m0mbro.s da maforia, que, estando pre'Sentes, 
como ainda honteim, determinaram a e'sse fum,donairio, que, pela sua modesta 
posição, não lhes pôde recusar, que augmente· ou dimililua a lista. 

O SR. VIANNA Do CAsTEtrLo: ~ Não ·apoiado, essas manobras não s·ão nossas. 
O Sn. AZEVEDO LIMA: - Aliás, o nobre leaàer sabe que a minoria ê tão 

reduzida que não pôde infiuir nesse ponto. 
O SR. :SIMÕES FILHO: ____. Sobretudo, ,qua.ndo ha uma pequena .sc1sao entre 

seus membr-os. Eu desejava ouvir o Sr. Leopdldililo de Oliveira . 
o 1Sn. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Nifo apoiado não ha scisão. 
O SR. SIMÕES FILHO: - V. Ex. acha, -então, que a verdade e a luz estão 

vindo das entrevistas do SI!". 'Mello Vianna? 
O SR. VIANNA i>o 0ASTEJL;r,o: - Prose.guindo, 'Sr. Presidente, devo declarar 

que, entretanto, um facto ha do qual dou meu testemunho pessoal: Muitas 
vezes, nos dias anteriores a que me referi, em que memibros da honrada mino-

,ria pediram ve·ri.ficação, algruns desses coUegas conservaram-se nos corr.edores-, 
emquanto se procedia á tal verificação. Quer dizer: pedindo verificaçã,o da 
votação, negava.rn numero. 
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O SR. AooLPHO !BERGAMINI: .:.._, Quando se votava a Receita. · o· motlvu 
disse-o :f'rancame1He - não tenho atfitudes e·xcusas: declarei da trfüuna: que 
combatia e votava contra a Receita, ;por.que ag.g.rava impostos q·ue vão deter· 
mina;r a ~·uina da população. E ahi ~stá o Sr. Vi-0ente Piragtbe,' que Dóde dat• 
seu testeimun.ho. S. Ex. apresentou um trabalho; obedecendo a um sysi.ema: 
escaingalharam-lhe completamente o trabalho, :mantendo a pa;rte que ser1~ 

·rutnosa, desde que rejeitada a outra, que· co·rr1gta... ' 
o 1SR. GÍLBERTO AMADO: - Não apoiado. 
o SR. VICENTE PIRAGIBE: - Apoiado. o .proprio Relator conressou · !Bs~. 

V. Ex. quer cont.e•sta•r? 
O SR. GILBERTO AMADO: --. Co:n!essou que ".escan•galhairaro -a obra/'?! 

(Risos.) 
O SR. VIANNA Do CAsTElLLO: '-- Quamdo não 1:>aistais·se esS'e facto, eu c•lraima-

ria a · attenção do honrado •Deputado pelo Districto Federal, para que S. Ex. 
verificasse que, na ordem do dia, antes da votação do ' requeirimento do Sr. AI· 
jJ::ierico de Moraes, exi.SJte a do requeriment'O do S'r. Leopoldino de 'Oliveira, 
soba:-e o caso do .Sr. Niemeyer. 

!Foi na tarde de sabbado, quando este J:"ec:Lnto j·a estava vaslO que a hon-
rada minoJ:'ia, toda a banda, ensaiou aiqui um.a orohestração formidavel; wa~ne· 
dana, em torno do ,suicidio do 'Sr. NJemeyer. 

O S'R. AnoLPHO BERGAMINI: - E' deploravei que um representante ile !Mtnas 
- teq-a on.de tive a lhonra de nascer e sei que é generosa - venha rreferlr-se 
nesses· termos a um facto lutuoso, qual o da morte d0 um nego.ciante. cOi!llo o 
!Sr .. Niemeyer. Fosse eNe ·commerciante ou ·:não, era uma vMa que desa,ppa-
recm mysteriosam,ente, e não sei .póde coanprehender que um representante de 
Mtnas .geNerosa, J:epito, venha allud!r ao as sum:pto em termos jocosos, pit-
torescos Í J>rot·esto, em nol:ne do,s sentimentos de humamidade da terra mindra. 

O SR. PIRES Do Rro: _, V. Ex. está torcendo o pensamehro de i!luswe 
zeaãer. 

o fJR. VIANNA DO CASTELLO: - ;Peço IIcença .. . 
O SR. ADoLPHO BERoAMINI: ......., !Fazer ir:onia em torno, do caso Niemey.~ri 

São termos que nos rebaixam, que constituem o ·indice da mentalidade que iholJe 
des.governa este i•nfeliz paiz,, (Não apoiados.) 

O SR. PIRES Do Rro: - V. não teon razão. E' uma g•rave, injus•t!ça que estâ 
fazendo ao nobre TIP.,putado. 

O SR. JOAQUIM n'E: SALr,Els: - Querem explorar um facto lutuoso e puofon· 
damente lasitimavel. (Protestos da minoria.) 

O SR. I-IENRIQUE .DoDsyvoRTH : - O Governo está tão empenhado em acabar 
com ess.as ex:pforaçõ'es, .que, até ho.je :não deu, •slquer, uma exp.Jlcaçãu. 

O .SR. A.Do'LiPHO tBERGAMINI: - A maioria te me o requeriirnento de info,·ma· 
ções que foi apQ·es·entaa:o. (Muitos não apoiados). E do :lado de câ não ba 
exploração nenhuma. 

O .SR. FLORES DA CUNHA: - Vamos ouvir o oraaor. 
O SR. AI.BERICO DE MORAES: .. - Vamo-s ouvir, sim, mas de quaJgue1' maneira 

as explicações chegam ta;rdiamente ~ 

o· SR. VIANNA Do CAs~: - Peço· Hcenç.a ipara assignalar qu0 a: minoria; 
que não escolhe termos pilil'a atacar o Governo, as autoridades e a mafor!a, 
ent.retanto irrita-se con;i uma l'al~a compr·ehensão ·de .palavras (JUe se aClham 
registradas .P€•los Sr,s. tachygraphos e so·bre as q~aes nã.o po4eria, j-ltmlj.!s, 
recahir a pecha que o nobre Deputado peLo Districto íFede·ral ·quer lançar. 
Mas 'jâ que S. Ex. pfsou nesse terreno, já que se orgu'1ha. de ter nascido .no 
grande E-stado de· Minas Geraes, pre.ciso dizer á Caimara - por.que a Camara 
nem ·sempre se lembra de factos recentes - que, quando o ;Sr. Nelson dt1 
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Senna, !DBputado 1pelo Estado. de Minas Geraes, tinha dado aqui desta bancada 
l'Mposta ás aggressões do Sr. iDeputado J_,eopoldino de Oliveira aó Sr. Mello 
Vlannà ... 

o ISR. J.EOPOLDINO DE OLIVEIRA: - .A!ggressões, não· apoiado 
o :Sn. VIANNA DO CASTEI;I;O; - ... com.O b Sr. Deputado Adolphq Bergamin. 

fosse apontado pelo S.r. Nelso.n de .Senna como nasci-do em Minrui, retruc·ou com 
o aparte quo consta dos "Amnaes": - Deixei lá o umbigo. 

Ahi está a · sinceridade do nobre De-putadio, quando invoca ·seu nasctrne;n::u 
e.m Minas, para poder a;ggredir-me rpor aquillo que não rornmetti. 

O S:R. AooLPHO BERGA'MJNI: - iReaffirnno . Não ha naJda de mai.s. Tanto. 
nasci ·em Minas que deixei ~á o umb1gu. 

o SR. VIANNA DO CAf?TELLO: - Pergunto si é e·SSe () II'8$p·elto é o ca:rtn'ho que 
V. 1Ex. tem pela terà onae nasce11. 1 

O •BR. ADQLPHO BERGnVrrNr: .:__E o •que iha dé desrespeitoso n1.s,.o? Ademais, 
.não foi -assim como V . .Ex. disse. 

o SR. VIANNA DO CASTJilLLO: - Está Tegistrado Il·Os '"Annaes" e o Sr. Nel-
scm de Senna reclamou contra a expressão, dizendo ;que não era parlamentar. 

O SR. ADa.r.PHO BmRGAMINI: .:....... Preciso. 
o SR. VIANNA DO CASTELL"O: - São aguas pas·SadaS'. 
O SR. AnoLPHO BEmGAMINI.: - ·Mas V. Ex. irevorveu. 
O SR. VIANNA no· CASTElLLO: - ·Era meu direito, p·ara dar res·posta a V. Ex. 
O ~R. ADW:'.PHO 'BERGAMINr: - b Sr. Nelson de •S.ei!ma dizia: "Folgo em 

entrar .no debate __ o Sr. -Deputado Adolpho. Bergamini, que tambern é füho dq 
Estado de Minas Geraes'". Conolui o pemsamento de S. Ex. : "Deixe! o umbtgo 
vor lá". >Sua 'Ex., entretanto, pre.feriu 'lima outra phrase, porque aio'hou .que 
essa nfüi era parlamentar. Nada tem, no entanto, de. não tJarlamentar. 

D SR. LEoPowrNo oo· OLIVEIRA: - V. Ex. queria dizer que havia .nas-
cido •lá. 

o SR. VIANNA no CASTELLo: - E' uma ;phrase rnuito ·res;pe!tosa .. ._ E' equi-
vailente á.quella: a primeira camisa que se veste e de que a gente não se 
lembra. 

O SR. SIMÕES FILHO: - O<i nobres Deputados serlam capazes de apresen-
tar um 'l'equerimento de in!Dorrrnaçõe-s sobre o· umb~1go· Ido Sr. Bergamini, para 
'Ver si está em Minas enterrado ou não . . . (Riisa..) 
· O SR. VIANNA Do CÀs•rIDLLo: - Antes, porém, da votação do req uerlmelJlto 
do Sr , Alberico de Moraes, tinha a Camara de votar o do Sr. Leopoldino de 
Oliveira, tambem honr.ado membro da minoria, ·sobre o suppo•sto assass·inato do 
Sr. Conrado Borl/dq Maia de Niemeyer. 

() SR. HElNRIQUiil :DoDSWORTH: - So:bre a morte mysteriosi.. . 
O SR. VIANNA :Óo CAS'I'ElLLO: - My,steriosa, no dizer de V. Ex. 
o SR. LEOPOLDINO DEl OLIYlirrR,~: - ®u não disse que tivesse havido ti!SSM-

s!nato. 
O SR. VIANNA Do CAS'l"EJLLO : - V. Ex. disse tudo e não disse nada. 
O SR. 'LEoPoLDINo DE OLIVEIRA: - Naturalrnoote, e~pero que o Govermo es-

clareça devidamente os factos. 
O SR. VIANNA DO CAs=..r;o: - V. -Ex., no seu discurso, E.·ntre todas as ag-

gressões, mordia e .sop.rava; e o Sr. Adolpho Bergamini, em apartes, retorça-
Ya a.gravidaJde das aiccusações que V. Ex. não avançava f·rancamente. 

o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Não Rfli porque a verdade aggride tanto. 
O SR. AzrnvEDO L!i:MA: - Vamo<i esclarecer isso. Requeri a.s informaçõ·es 

e a nomeação de uma commissão idonea. 
o SR. VIANNA DO CASTELLO·: - Estão aqjfi Os e'Sdlarecimentos . 
.Sr. Pl!'esidente, lbast?- examinar o Diario ão Oongresso, :na parte referente 
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ao discurso do Sr. Leopoldino· de Oliveira e aos con.seq uentes apar,tes do 
Sr. Adolpho Bergamini. 

O SR. ADOLPHO iB:EJRGAMINI: __,Vamos lá·. 
o 'SR. VIANNA DO CASTElLLO: - o Sr. Leopoldino de Oliveira aifirma;va: 

"Tambem é acceitavel a hypothes•e, porque não só a Policia esta· 
beleceu em forno do caso o mais abso.Juto sigi!lo, como até este mo· 
mento não devolveu á famfüa de 'Ce!I1rado Borlido Maia de Niemeyer 
a roupa 1que este t!l:'.azia na oc.cas.ião em que foi preso ... 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - São indicios muito graves." 
o SR. ADoLPHO BERGAMINI: - E são mesmo. 
o SR. VIA.NNA DO CASTElLLO: "--- Continuava o Sr. Leopo1dinQ. de oiiveira: 

" . . :sendo certo que devolVBram o s.eu relogio, que traba1hava mgu. 
la,rmente, ·emquamto um dos é lo.s• <la corrente desse mesmo relogio estâ 
pa1·tido, parece que denuncúado que o foi. . • 

o •SR. ADOLPHO BERCJAM!NI: - ·Em luta." 
O ··SiR. ADoLPHO CBERGAMINI: - E' claro. 
o SR. VIANNA DO CAS1'ELLO: - Br.osegue o orador: 

" ... po·r bala ou pontaço de sa'bre. 
o SR. HENRIQUE DOIDSWOHTH: - .Sã.o gravissimas as declairaçõai 

de V. Ex." 
O SR. ADol.IPHO (8o;JRGAMINI: - Perfoitam€'llte; s~ gravissimas. , 
o SR. VIANNA DO CAsTELLo : - E o disCUJrso segue. 
O SR. AIDoLPHO BERGAM1N1: E V. Ex. não e'Ilcontra gravidade alguma 

nisso! 
o .SR. VIANNA DO CASTEL ... O: - Nenhuma. 
O SR. ADoLPHO BNIWAMINI: - Foss'e eu catholico e p·ediria a Deus quo 

nunca um filho de V. Ex., tendo sahtdo bom, entrasse em casa, mutilado; com 
todos esses indicios de crime; mas não s~ndo catholico e não pod·endo pedir a 
-Deus, .faço' votos para que isso nu'Ilaa aconteça a V . Ex. '! 

O SR. VIANNA Do CAST.E1L.Lo: ---< 1Si meu filho tivesse culpa eu guardaria no 
coração a minha ma,gua, mas não i-ria explorar a sua morte. 

O SR. AOOLPHO BERGAMrNI: - Não é expiorar; é profligar a, conducta da 
autoridade! 

O SR. VIANNA Do ·CAsTEJLLo: - Quero· explicar a conducta da aut_oridade e 
VV. J;DEx. não me deixam ! . .. 

V1V. EfElx., desde saJbbado, fizeram o leit motif de todos os 'seua discursos, 
desta falta de informações, des·s·e s•egredo, desse mysterio de que o Governo se 
cerca; de alarme da fa:miUa carioca, que não possue garantias; ... 

o SR. ADoLPHÓ BERGAMINI: - 'E ' é isso exacto. 
O SR. VIANNA Do CASTELLo: - .. . e o Sr. Henrique Dodswo·rth acoont.uava 

que quem fosse á Policia, pelo me·nos, ·seria espancado ... 
O sn. HENRIQUE DoDSWORTH: - E isso é ve·rdade! 
O SR. VIÁNNA Do CASTELLo: ~ ... aiconselhando até a quem fosse lã, que se 

munisse de um pára-quedas. · 
O SR. HENRIQUEJ IDoDSWORTH: ~Admira que a maioria seja indifferente a 

esse facto! 
O SR. VIANNA DO CASTELLo: - Depois de todo esse alarme feito pelos 

Srs. !Baptista Luzardo, Leopo~,d:ino de Oliveira, Adolpho Beirgamini e Hoorique 
Dodsworth, reclamrundo informaç.ões, e estando na orde:rn. de dia a votação 
deS·'je requerimento, antes· do Sr. AJberico de M_orae-s ... 

O SR. HENRIQUE IDo.nswoRH: - O Governo devia ter -prestado essa;i in" 
for.mações. 
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O 1Sn. VIANNA DO CASTELLo: - ... quando penso que a honrada minoria, na 
sequencia logica de súa.g idéas e dec'lrur.ações externadas neste ·recinto vas.to, 
vem .reclamar <iontra a fajlta de numero para votação <lo requerimento sobre 
o caso do Sr. Conu:-.ado Niemeyer, a honrada mirrloria salta por cima deste, que 
tanto <barulho provocou, sabhado, e :reclama contra a falta de numero·, porque 
assim não s1e poderia votar o requerimento, sobre a publicação das entrevistat;. 

O SR. H.ElNRIQUIDl iJ)ODSWORTH: ---< Mas o leaàer havia declarado, lll.O sabbado, 
que traria essas informações ã Camara. · 

o SR. VIANNA DO CASTEjl<LO: - A1nda hoje V'V. EEx. estão reclamãmdo que 
o Governo já as deveria ter trazido. 

Sr. Presid~mte, a cegueira política da honrada minoria é tamanha, que. 
sa'bíllado, ella increpmva o Govffi'no qe já nãio ter ·envi1ado ess'as dec.Ja;rações. li. 
Camara ... 

o SR. HElNRIQUEJ DODSWORTH: - o apairte até foi meu; e o reaf.firmo COl!Il a 
maior s inoeridade. 

o <SR. VIANNA DO CASTl!lLLO: - -Rode ainda, o ST. Leopoldlno de Oliveira, pelo 
me-nos, ext·ernou a optnião de que o Governo já de<verta ter trazido essas inJfor-
mações á Camara. 

O SR. LEoPoLmNo DE OLIVEIRA: ~ .Estã claro, 1IJ.ão devia fazer outra cousa, 
O SR. VIANNA Do CASTElLLO: - Antes devo declarar .singelamente que os 

nobres Deputados não teem razão de exigir forneça o Governo taes esclareci-
mentos deisde já. Estamos em estad<o de sitio, e, lllestois c\ondições, qua;ndo o Go-
verno da conta dos seus actos durante o estado de sitio,. é que tra21 informa-
ções dessa natureza. 

o SR. ALBEJRICO DEJ MORA.Els: ~Não penso como V.Ex. 
O SR. 1LE0.Polill1No DEJ OLIVEJIRA: - Devia immediatamente trazer ã Camara 

essas informações ; 'IlO entanto, teem sido protelladas. . 
o 'SR. AooLPHO BERGAMINI: _.e. Pela Constituição, o Governo é O'bri,gado a 

in.formar á Cainara logo depois da sua abertura. 
O SR. HEJNRIQUEJ DovswoRTH: - IDe accôrdo com o orarlor, essas informa-

ções :não virã o nunca, porque o estado de s-itio só terminará em .1926. 
O SR. ALBEJRico DE Mo·RAEJS: - O Governo, que está dentro da ordem, deve 

dar i1nformações immediatamente, ou permittir á imprensa que infarme o povo. 
O SR. LEJOPOLDINo D·EJ OLIVEJIRA : - Dizer quaes os aconteaímentos .que pro-

vocaram a morte -Elo Sr . Conrado de Niemeyer não podia pr<Jjudicar dliigencias 
que a poU·cia estivesse fazendo . 

o ·SR. ADOLPHO 'BEJRGAMINI: - Não podia. 
o SR. VIANNA DO CASTEJLLO: - Podia. 
O SIR. AooLI'HO BEJRGAMINI: - E tanto não ;podia , que V . . Ex, ootá a;h1 com 

um maço de papeis, e .parece 1que vae prestrur es:sas !nfor:rnaçõ·es. 
O SR. VIANNA Do C'AS'l'EJLLo: - Vou trazer informações cabaes e completas. 
O SR. PIREJS DO IRro: - Pare,ce q·ue a minoria não quer ouvir as infoTma-

ções do honrado leaàer. (Protestos àos Srs. Ad.olpho Bergamini, Henrique 
Dodsworth e Azevedo Lima.) 

O SR. ADOL.PHO BElRGAMINI: - Quando a mi'Iloria está na tribuna, é inter-
f()mpida a cada .Instante. Fallei, ha pouco, crivado de apartes; entretant" 
acham q.ue não podemos apa.rtear os membros da maioria. 

o SR. JOAQUIM DE SALLEJS: - v ·. Ex. quando pediu infor:rp.a.ções, quando as 
infurmações vão ser .presta.das, deve ouiv11-ais ~ 

O SR. ALr.EJRIOo DIDl Mo·AAEJS: - Quero tkair de soi!Jr.e mim, de mirnha QOJl .. 
scírncia de brasileiro, o :receio de que o Governo não possa exrr>Ucar o desappa--
recim ento do Sr . Conrado de Niemeyer. Po.r isso, desejo ouvir a palavra do 
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honrado Zeader. '!'oda a Camaira quer tambem. Não devemos ,pertl!lil".ba1· o"dis· 
curso de s. Ex. 

O SR. VIANNA Do CAS'l'ElLLo: - E' facto verificado que quaes.quer noticia.! 
que transpirem sobre os successivo,s compZots .orgami'zado,s contra a Republica, 
favoreoom á, !fuga 'fb deswppa.recime.nto doo inel~es impUca.do,s. Dahi, naitutal· 
menfe e.orno .medida policial, tem o Governo ,cercado de res.ervas, como é de 
seu dkeito, €' de cmiveniencia ;puQiica, quaesquer no·ticia,s com relação ai con· 
spirações. Entretanto, dos do-c'\llll.emtos .que vou exhiibir á Cama.ra, C!'mcluirft 
esta que ainda neste IníOmento ,c10nUn11a àber.to o 1nquerito relativo ao suid· 
dio, supposto a;ssa~siliat(}, do 'Sir . !Conrado [Borltdo tM:aia de Niemeyer:. :Des~ 

.mesmos docum·emtos, porém, constam depoia.neintos tomados .ainda a a do oor· 
rente mez, quand:o desde .29 do me2J anterf.o,r, já a mi.nor1a ex!.gia. re.clamava, 
em todos os tons\ essas· !n.forrnaç:Õe1s por pane do . Govel'Ilo. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH: - Jnformaçõ·es so'bre a morte, e não sobve 
o inquerito. . · 

o SR. VIANNA DO CASTELLO-: - 'E' a meSima cousa. 
O l:;l-R. •HENRIQU!El iDoDsWORTH: - Não é, não . 
O S!R. A,IJO!L!PHO EEJRGA:MINI: - O i.nquerito sobre a intentu!Ila rp.oà'l'a conti· 

nua.r. · :r)rem nós pediamos• que el~e fosse divul.gad_o. 
O SR. :J'lENRIQUE :DoDswoRTH: - E o Zeader mesmo declarou que [la!'ca 

dessas informaçõés estavam send·~ fornecidq,s ·a, :1Jm!prensa. 
O SR. VIANNA Do CASTELLO . - Como, de facto, a iniprensa as. pu:bl!.co.u. 
0 SR. HEJN)UQUE DODSWORTH: - Por CO'IlSeguiiÍJ.te, eram· inforin_ações a p'reS• 

taç:-Ooo . Nós .queremos i!Ilformaç.ões conipletas . 
O 1SR. VIANNA DO ·CAs'.l'ELLo: - Tratava-se, Sr. Presid.elnte, de uma vasfü. 

slma conspiraçâ;o, em gue se ac'hJLvam enYolvid'o,s <numerosos iindividuos, alguns 
de destaque so0ial, como o Sr. Conrado Nlemeyer. 

'Para a Camaira iaquilatrur d·a importancia deste movimento, basta sailier, do 
um.a parte do imaterial app.rehendido pela polida e destinada á execução do 
planci . "· 

O SR. A?<Ev:E!DO LIMA: - Isto só vem provar que .o sitio não tem valido de 
n·aa·a. AS" oonspirações CO!IlÚnuam. 

O :SR. VIANNA Do 0ASII'EJI.I;o : - Impede .que e llas ·façam eXip1osão. 
-o S'iR. AZEVim:io LIMA: - Está desmoralizado o s!itio ,como medida prevenfüv11 

C<.mtr&. "onsp!rações. 
O 'SR. VliANNA no CASTEL!r..ü ': - iForani apprehendidas na casa de hegociO' 

d~-sse finado negociante 18 ibujõ'es de tres-.,po1Iegadas; 22 dei duas e, 3J4; 135 
kilos de dynrumite e mais quatro caixas de dynamite de 2·2 •k!fos cada uma, 

O .SR. AZEVEDO LIMA: - V. Ex. :pode informar si elle es•tava ou não auto· 
rlzado a :negociar ®m dynamite? 

O SR. '.LEopolJDINo DE OW:vEüiA: - Tinha. licença, e pagava impoiito e1e:vit1 
di-ssimo á Prefeitµr;a . · 

os~. ViANNA DO CA!ST!ElLLO : - Não estava autorizad!o. 
O SR. LEoPoWINo Í>El OLIVEIRA: - Estava. T enho informação d8 pessoa qtle 

m'a podiia dar'. 
o .SR. VIANNA' DO CASTElLLO: - T·enho .i•nformação ofifi.cial. 
J!'oram a-pprehendidas, ain da, 35 caixas de balas Wincbester, que foram 

conduzidas no taxi 4. 309, seglll!ldo indicação do proprio empregado- qo S<r. Con· 
Tado Niemeyer. No seu depÕsito da Gambõa, foral_ll ap•prehendidos nada menos 
<de. ·216 . 9'75 bailas de• carabi.nas e rev.olvers; 16 caixas de dy·nMnite e -mais 'll!ll 
·pacote com :2 1.J·2 kHos de dyrriamite. Este lfo.i' o rnwt€1rial que a :po!Ícia 1wnseguiu 
apprehender, :\].ão .se ;falii0;ndo ainda em pacote.s de dynamite, {l()ffi Cil:r:ca de 10 
ldlo_s, como tudo conista dos documentos que s·erãe ']JU'blicados; e, mais, gran· 
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de qu.amtidade de ·espoletas e estopins, no· p.redio da .firma C'Oll'L.>nercial, á rua 
1° de Março. 

'o Sr,, HENRIQUi; DoDsWORTH ; - Qual o ·ram0 de negodo deste cwumer~ 
!\lante? 

O SR . .YIANNA oo· CASTE1IJLO : - Ferragens grossas. 
o SR. LEOPOLIDINO DEJ OLIVIElIRA: ~ Mas havia uma licença especiad .-
0 SR. VIANNA DO CASTELLo: - CNão é verd'ade. 
O SR. ALBEIDOo DE MoRA>Es: - .Este nego,ciante figurava nas crnncm·rrenclas 

da. fabrica de po1vora de Lorena. 
O SR. [f[:riJNRJQUE DoDsWOR'.llH: - Vamos .ouvir o o:riador. O ponto essooclai 

ê a. morte viol·enta do Sr. \Conrado üe NJemeym.. _ 
o SR. VIANNA DO· CASTELLO: - Isto 'é qne ·é imp·ortante.. 
o SR. LEOPOLDINO DE ÜLIWID:RA: ___, E' pr·eciso, ta;mbem apurair .&i se põd.e 

11Jttri-bui·r ao faUecido a respollilabi!idade .em favorece·r p"d nos re'Volucionairios. 
O SR. iBAPTISTA LuZAOOo: - Eu me comptometto a ex.pUoor amanhã, ·!!. Ca~ 

mara, a ;proceden:cia des'sa dy.nam'i:te e1J1contra-d·a na casa do . Sr. Niemeyer. 
ü Sn. VIANNA Do .iCASTELLO : - Então, V. IEx . . ter1á de expJ.Lcar muitas outras 

cousas que •Constarri d·e documentas rque esto.u t\razendo ã Oamara. • 
O /SR. AIDoL?Ho BElRGAMINI : - iDoeume·ntos, aiinàa não aipresentou nenihum. 

Até ag&a, só pape.Juchos. 
ó SR. VIANNA DO CASTELLO: - V. Ex. ·tem me 'CUJilUlado de gentile!Zas 

que não sei como agradeaer .. Entretanto, pro.curo sempre seir corduLl e res-
peitoso. .-· 

O SR. LEOPOLDINO DE Ü'LI'VEIRA: - O nobre 'Deputado não tem a intenção 
de magoar V . Ex. 

O SR. VrANNA oo C.&STELLO: - MuJto agra-decido ás intenções de S. Ex. 
Mas, si não tem importancia essa formidavel quantidooe de maiterial beJ-

Üoo appreh~mdiàa \D.a oa;sa de commercio e iilO dermsito do ;Sir. Conra-do Bor~ 
lido Mala de Nlemeye·r, a lém d·a quella que eJ.le [já h a'Via dl·strfüuido antes, se-
gundo elle mesmo COiilfei;;·sou, si isoo ão tem importanda, tem, entretanto, o 
depoimento de teste1rrmnlhas albso,lutannenrte irusuS1Peitas, dos seus eID1Pirega'àos 
de coni!ança, de s eus anügo·s· e de seus p'arentes, a.ssegurand_o tranQ,uHla e 
lrreto rqulve·lmente que o Sr. Conrado Borlido Maia de NiemeyE'r suicidou-se, 
e não lfoi assassinado pela Policia. 

o SR. PIRES DO RIO: - Isso é q.uie é imp-0irtante. 
O ~R. HENRIQUE DODSWORTH: - A famma po·deria affirmar que elle se 

~ulcMa:ra quando ella não viu? 
o Sn. VIANNA DO CASTI;JLLO: - Viu o s ufficiente . 
V . Ex. está querendo antecipair, .na sua ancia de atacar a Policia e o 

Gove1mo. , 
O SR. HENRIQUE DoDs'wORTH: - Dou-me intimamente com u,m trmão do 

Sr. Borlido Mia~a., que desconhe.ce ls s_o. 
o SR. VIANNA DO CASTELLO: - HJa tes.temuµhas de vi-sta. Como V. Ex. 

ataca uma .prova .q.ue eu ainda não exhi,bi? 
o SR. BAPTISTA LUZARDO: . - Mas V. Ex, jã fez aUu!São, no sahbado, 00 de· 

clarações consta.ntes da A Noite. -Por Isso estamos a ntecedendo. 
O SR. VIANNA no GASTEI.Lo: - Eu me rffieri, neste 1rwnto, ã divulgação que 

o Go'Verno j ã dava a algumas noticias. 
1Si a Camara russim o qulzer, Sr. Presidente, terei integralmente todos os 

documento.s . Ser:l um traba.Jho f·astifüooo e demorado, por,que sãio- J.ongos" 
Eu farei, antes, um resumo, ,porq.Úe ,isso não pr€j:udlca em nada a maroha 

dos debates, e a .pulbl&cação na f.ntegra nesses documentos permittlrá aoa hon. 
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rados Deputados a v:erificação das verdades que tenho avançado, d.e aiccôrdo 
com eSlS·es. mesmos documientos. l 

O SR. HENRIQUEJ DoDsWORTH; - E' conveniente que es,ses documentos se· 
j:am annexados ao d~scurso do nobre Zelader, .porque ;poderia ·escaip_ar um ou 
outro pont-0 interessante. 

O S'R. VIANN A ·DO CAsTEJLIJo : - Quando a'f.f.ixmeí que b:a via · testemuh-h'as de 
vtsta do suicidio do Sr. Conrado Boirlido M.a!a de Niemeyer, eu me if!·aferia a 
affürmações •constantes do depoimento do ·seu .grande amigo, 1Sr. João .AuguS·· 
to Alves, que se · aohav.a na PoUcia, exactamente em busca de informações, a 
pedido da Exma. senhora daquel!e negociante, bem ·como do seu cha.uffewr, 
Sr. Domingos de• Freit<as,. que viu, camo deoiara •no ·seu depoimento, e como 
·bem ê .cn.n1firmado pelo Sr. João Aug•usto Alves, que viu, ·nepito

0

, o s.r-. Con· 
rado Boi!'."Iido Maia de Niemeyer subir á janeHa e atirar-se á x.u:a. Entretanto, 
como já deciar·ei que continúa aberto o inqueri to ; serão <apura<las )Certamente 
novas provas não que eUas sejam necessariru;, <porque · as ·que já; existem são 
cabaes ie inataoaveis,, mas es·sas n<J1Vas provas pode•rão ainda "evidenciar a exls· 
te.noia de testemunhas de vista. 

Ainda ha pouco, o honraclo [Deputado' 1por S ·. Paulo, S.r. Pires do .!Rio, 
afiirmava. 

O SR. Pil1:Els oo Rro: - Perfeitamente. BllJseado na commurrüooção de um 
amjgo. 

O SR. VIANNA DO CAsTELLO: - ... q.tle uma p.ê ssõa que se a·Chava em clll!a 
fronteira ao edifioi-0' d;~ Polida, na parte em ' que se• encontrava o Sr. BorHdo 
Mala viu quando es.se senhor; corr.endo para a janella, atirou-se á rua. 

O <SR Prn:ms Do :Rro: - Justamente. · 
.O SR. AZEJVEJDo LIMA: - Quem sabe lá de que elle fugia?! 
O SR. VrNNNA Do CASTELLo : - Poucas hora,s depois, essa <pessôa, relatàva 

o facto a um seu am.igo, q.ue, por sua ve~ n tran.si:miitt.iu ao .Sr. Pir~s do Rio, 
ante!!' de apuradas- ·essas ;provas, no mesmo dia em que .se deu o ~uicidio . 

O SR. ADor..Pno BEJRGAMINI: - Eu não <lesejava apartear ma is a V'. Ex., 
entretanto ouso pedir úma 'informação: ·em que ala da policia occorreu o 
facto? · 

O •SR. V'IANNA Do C'AsTEJLLo: - Não a conheço, mas sei que foi na 4ª De· 
lega cia Auxiliar .Entretanto, o nobre Deputado poderá analysar •esse ponto 
nos documentos que tràigo e apresentar as suas duvidas e objecções. 

Desejo, Sr. Presidente, prosegui:r tranquillam·ente na nàiraoão dos fa· 
ctos, que, assim entrenortad:a; torna a sua comprehensão mais difficil, e pôde 
mesmo dar lagar a equivoc0s e omissões. 

O SR. AnoLPHo BEJRG)l.MINI: _:__ Estou ouvindo a V. Ex. com , toda . a at· 
tenção. 

O SR. VIANNA'. Do iCASTEJLLo: - E'xistem testemilnhas de vistas. Estas _que 
apresentei são ·o Sr . . João Augusto Alves amigo intimo do morto, pessoa aci· 
ina de toda a suspeita, ·e pomingos de Freitas, que. é cha1,1,ffeur do carro do 
Sr. João Augusto Alves: O depoim·ento dessas duas pessoas constá dos do· 
cumentos ·cuja publicação será feita. Ainda ha., porém, um adminiculo a esta 
parte, não da testemunha de vis<ta, do momento em .que o· Sr. Conrado se 
suicidOJ1, atirándo-se pela, janella, mas do IJXame · cadave.ri.co, assistido por iPa· 
rentes e amigos absolutamente insuspeitos. .São os .Srs. Dr. Frederica Mo-
raes de Niemeyer e D~. João· Conrado Nieme.yer. 

De uma destas ·estou infoI'!Ilado que, no cemiterio, no .momento de s~r 

sepultado Ó corpo, partiu um protesto com relação ã.s murmurações de um 
grupo sobre o supposto assassinato do Sr. Conrado Bor!Mo Maia ' de Nle· 
meyer, as~egurando uma dellas, não sei qual, .que era um'.a verdadeira ca· 
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lumnie. o que se dizia e que o Sr. Conrado tinha se. suicidado . . Quem me re-
latou esse facto foi o .SQ·. Duarte de A'breu, nosso ex-.collega, iJ.)essoa d1g.na 
1le todo credito, absolutamente insuspeita, e tambem amtga da familia. 
(Apoiaaos). Não preciso encarecer o valor mora·! ·e a posição social do .Sr. 
Duarte de Abreu, parà dár impnrtancia ás affirmações .que '811e me trouxe . 
Não farei, e.amo o meu honrado ·colle,ga, da mdnoria, Sr . Leopolfüno de Oli-
veira, que falle. em infb"Ymações fidedignas; sem cit:a.r de onde partiram. 

o .SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - E Q que está V . Ex. faz;endo. Eu re-
recebi in.formações de um irmão do 1Sr . Conrado de Niemeye1 . 

o SR . VIANNA DO CASTELLo: - Agora é que V . Ex. o diz. 
O SR. 'AzEWEDo LIMA: - Quando n6s declinamos o nome, remettemos para 

a cadeia aquelles que nos i~ormam, que tambem vão ser suicifrados .. . 
O SR. VIANNA Do CASTELLO: - A honre.da minoria, no debate de sabliado, 

aventou •aqui todas as hypotheses, passiveis .e impossíveis. Todas ellas, é 
bem de ver, ·éoncluiam em accusações graves contra o Governo e contra os 
aiCtos deshumanos, as barbaridades inque.lificaveis, se1gundo .SS. EE:x., pra-
ticadas .pela policia, .contra o Sr . Conrado Borlido ·de Niem·eyer. 

<Suscitou-se a hypothese do suicídio por p.ressão moral, po.r torturas phy• 
sicas e o honrado Depute.do .Sr. Leopoldina de Oliveira fallou em corrente 
de relogio pa:rtid!i, t•a lvez por bala ou pontaço ' de sabre, na luta. 

O SR. AzEIVEDo LIMA: - Ah! Si a gente pudesse con<tar tudo. · 
o SR. VIANNA DO CA!STELLO: Que não têem vv. EiEx. ·contado da 

tribuna? 
O SR. HElNRIQUEl DoswoRTH: Não disseram que tir,ha sido seviCJado, 

Aimla . agora um amigo do Sr. Vicente Piragibe foi preso e muito esbordoado 
na polida . O 1Sr. Pir:;tgibe muito trabalhou ;para cónseguir a sua lfüerda(le. 
Si eu enunciar o seu nome, eUe volta para o xadrez, na certa. 

O ·SR. VIANNA DO CASTELLO: - Vou le:r á Camara, po;r serem curtas, as 
declarações de dous parentes do .Sr. Conrado Borlido M•áia de· Niemeyer, a 
respeito do estado do seu corpo que, s·egundo os honrados representantes da 
minoria , tinha sido tão seviciado pela policia. 

'o SR. HENHIQUE DooswoRTH : - Não diserram que tinha sido sevLciado, 
V. Ex. está equivocado. O que· .pediram foi o Governo explicasse a morte 
mysteriosa do Sr. Niemeyer na policia . 

o S.R. VIANNA no CAS'.I'P)J.1,0: - Não .houve morte mysterio,sa, ha teste-
munhas de vista. 

o ·SR. PIRES oo· Rrn: - Mas. si é um fi:!;cto que. o homem se sukidou, por 
que haveni•os de fazer tal celeuma? 

o SR. HENRIQUE DoDSwoRTn: - Porque não é caso unico, na Poà<icfa •. 
O ·SR. VIANNA Do CAsTEJLLo: - Ha iniformações seguras ·relativas ao ·in-

querito, que ainda está conrrendo, do qual constam depoimentos culhidos até 
2 de Agosto. 

O SR . AZEVEDO LIMA: --'-E' pre•ciso inventar um novo verbo: ser suicidado. 
O SR. VIANNA Do rCASTELLO : - A familie. desse infeliz negociante não que-

ria fosse elle autopsiado; a autoridade, po.rém, fez questão da autopsia, para 
ficar a coberto dr;, ,qualquer incr.epação. 

O SR, HENRIQUE DooswoRTH: - E' perfeitamente exacto. Um dos irmãos 
ilo .Si . Niemeyer, vendo o estado lamentavel do· corpo do seu parente, pediu 
a desistencia da autopsia, foi até o 1Sr. Allfa·edo NieiIIlJeyer, engenheiro. 

O SR. AooLPno BERGAMINI: - - Ein geral, mesml(), as familias não querern 
a autopsia. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH·: No momento de desespero e ante o es-
pectaculo qu'e offerecia o co'rpo do S'eu kmão, pediu q_ue lle não fizesse a. 
auto.psia . 
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O SR. VIANNA no CASTELLO: - Não foi sô ,esse o motivo; foi pela cqnvl· 
<!ção de que se tratava mesmo de um suicídio e de que 'não t'in'ha havido 
sevicias. 

O SR . .SIMÕES FILIIo: .- Um homem •que sé ~tiFa de uma. jame'lla de te!'· 
ceir'o andar, nãó pôde ter o corpc. illesc.. 

O .SR.. PrnEs Do Rro: - O <Sr·. Alfredo Niemeyer ~ um dos mais beUos Cll· 
racteres .que conheço, a sua pa}avra, para mim, é absolutam~nte digna de 
toda fê. 

O SR. HENRIQUE DoDSWORTII: - Pois é bem poss:!vel que não appareça 
nia Gamara, depoimento algum do Sr. Alfredo NlemeY.er. 

D SR. ADoLPHo BEJRaA'MINI: - Ratifico os conceitos do Sr. Pires dfr Rio 
quanto ao .Sr . Alfredo N'iemeyer . 

O SR. HENRIQUE DooswoRTII: - Por que, ao inve.z q e ouvir.em o Sr. AI. 
fre'do •que ê irmão, foram ouvir outros parentes? 

o SR. VIANNA DO CASTELLO: - •EiS o prfurJ:eir'° depoimento, do Sr . Fre. 
- dei:i•co Morae.s de Niemeyer: 

"Declarou: que as-sistiu, em 25 de Ju:lho il'indo, o exame caxiave-
rko e o inicio da autopsia procefüdos no caJdaver do negoci3'Ilte Con. 
·!"ado Borlido Maia de '.N"ie;neyer, não tendo obserV'adú stgnaes ou Ie· 
sõ~ corporáes pelas quaes se pudesse con'cltiil'.· ter °' mesmo nego-
ciante · soffr1do em vida. e. recentemente qualq.u er . tortura physica; 
que não assistil.J- a toda a autops-ia, 1por já ter o dedarante elemento~ 
necêssa:rios pa,ra fonnar <l seu julzo, 

Não fo-f repugna,ncia sômente . 
O SR. HElNRmUEJ DODSWORTH: - Foi pelo espectaculo triste, que não ·que· 

ria pro'lo-nga.r. · 
o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Nada signi!l'i:cam. taes de:rYOl:mentos, porque, 

si os não fize.s~em, , veríamos logo a noti-cia da pl"l.são e do suicídio dessas 
pessoas .. 

0 SR. VIANNA Do C.ASTJllLLo: - . •• 
que a13 lesões cor.porae_s apresentad•as no cada.ver de Conrado BC>r· 

" lido Maia de Nieme-yer e que determinaram a suà mo.rt~, eram per-
feitamente e:IDp!icaveis pela quéda .so.ff.rida.;/ que o decla;rante nada 
s!llbe sobre o motivo que determinou o suicidio de seu pri'mo ô'onrado 
de Niemeyer. ' 

Na mais disse, etc.•• 
O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - Refiro-me ao irmão; esse. é o depoimen· 

to do primo. 
O .SR . VrANNA Do CASTELLO: - Decl:;i.r.,., o Dr. J-oão Conrado Niemeyer: 

"Que na ·manhã de 25 de Julho p.roximo passado, tendo chegado 
ao seu conhéci:me~to que estava morto no necroterio da Policia Cen· 

,tral o sobrinho do -de:c•larante, Conrado. Borlido Maia de Niemeyer, 
para alli se dirigiu ; que teve oecasião então de verificar que seÍ:J. oo· 
brinho estava morto e ainda vestido sobre a :rr;ies[J. do necroterio; 
que o declarant,e ahi teve conhecimento de. ter seu so'brinho se sui· 
cidada, atirando-se de. uma das · .ianellas do segundo andar da Poli· 
eia; que momento's depois, voltando á . sala do nec:roterio, viu o ca-
da.ver do seu ' sobrinho já des,pipo e prompto para ser autopsiado; 
que da simples inspecção o·cc·uJar feit•a no cada.ver d·e ·seu sobrinho, 
ú declarante não pôde ·concluir que üvesse havido violencias physi· 
cas anteriores ao .suicídio; que tambem assistiu ao inkio Ç-a auto· 
psia ; que nada sa,be o declarante- sobre .os motivos que de.terminaram 

< tão Ja,me•ntavel acontecimento '". -
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.São estas as declarações dos pa.rentes do morto. 
· !Mas, a proposito do faicto, yeri.fi.carão meus nobres -coUegas, pelo exarne 

procedldo no gabinete medico, no qual a .policia não teve, não tem, nem pôde 
ter a minima inte'nferenci-a •por.que s·e traita de ·departamento depedente, ex-
clusivamente, dó Ministerio da Justiça, que ha testemunhas de vista do sui-
cidio, em torno do qual teço estes commentari-Os . Além dessas. pessoas, que 
!llaturalmente deporãio depois no inquerito, mas cujas declarações não posso 
ainda trazer, porQ!tie só tenho os de poimentos colhidos até 2 do cor.rentei 
além desses deipolmentos, ha o do Sr. João Augusto Alves, e o de seu ohauf-
fe·ur. . 

O 1Sr. João Aug.uso Alves não pôde soffrer a menor su speita, a menor 
impugnação por parte da honrada minoria e de quem quer que duvide da 
honestidade, da honorabilidade, da digntdaide do· Governo, nesta questão . . . 

O SR. AlloLPHo BERGAMINI: - Nada posso dizer, po~que não o conheçu . 
O Stt. GILBERTO AMADO: - E.u o conheço; é um homem de bem. 
O 1SR. VIANNA Do CASTELLo: - ... porque, senhores, trata-se, evidente-

mente, de uma questão de digniidade do Governo·. (Muito b6'?n) . 
.Sentimo.s todos que essa atrriosphera de constantes: sobresaltos de con-

tinuadas e reiteradas· tentativas .contra a RepUJblica, contra a or·de m contra 
a legalidade, contra as auto•ridades, .proveem princ,ipalmente da brandura dos 
nossos ·Costum·es. Em parte a~guma do mundo existe a mesma tolerancda que 
enco1.tramos no Brasil. Nas .mais acirradas lutas, em tempo algum, houve 
qualquer acto •de vio.Jencia praHcado· ·p.elo Governo contra presos politicos. E' 
que;,tão Inteiramente fõra dos nossos• habito.s politicos e de accôrdo com. a 
ameniidade dos nossos costumes, do nosso ambiente da vida brasileoiTa . 

Seria estranhavel que o g ov·erno do honrado Sr. Presidente da Republi-
ca que prima pelo· estricto curnJPrimento da. lei ... 

O SR. HENRIQUE DoDSWOR'.l'II: - Não apoiado; não nomeia o Sr . José 
Oiticica, .professor cathedratico do Pedro m desrespeitando habeas-corpus dO-
Supremo Tribunal, o mesmo fazendo e'm re.Jação· ao Sr. Laboriau. 

ü SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Faz · emissões reiteradas de pape!.,ynoeaa 
contra a :lei. . . 

O SR . GILBER'.l'O AMADO: - Sou substhuto ha muito tempo e ainda não 
fui nomeado cathedratico. 

O SR. HENRIQUE DoDSWoRTII: - Tsto em vaga recenne. 
o SR. VIANNA DO CASTELLO: - o aparte do nobre Deputado, .Sr. Henri-

que Dodsworth é a melhor defesa do Governo. 
O SR. Pmms Do Rro: - Ainda não fez nomeação como acto de ·respeito 

á lei. 
O SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Desrespeita todos os dias, a cada lnstante 

a Constituição. 
O SR. AZEVEDO LiMÀ: ~ Que.riam com a sua suspensão iJl.egal, que mor-

resse á fome a familia do .professor Laboriau. · 
O SR. HENRIQUE DoDSWORTII: - Com relação ao Sr. Oiticica, o Governo 

está fóra da lei. · 
O Stt . ADOLPHO BEJRGAMINI: - E' t:ambem demais dizer que o Preslaen'te 

da Republica respeita a -lei. 
o SR . HENRIQUE DODSWORTH: - Nada, abso.lutamente nada, se allega 

contra o Sr . Oi'Ucica. 
O SR. JOAQUIM DE ISALLEs: - Mas, ,senhores, qua,ndo um lfuncciona rio caihe 

doente, .quando mais precisa, 11ão r ecebe · parte de seus vencimentos; como 
vae um conspirador perceber os seus oij1e11ados? ! 

o SR. HENRIQUEl DO·DSWORTH: - Não conspirou. 
O SR . AzEVEIDo LIMA: - Os tribunaes reconheceram que não conspirou. 
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O Sr . .Joaquim de Sal1es acha .que o Governo devia prejutgar? E €µ me c1>m· 
prometto a trazer, logo que o sitio cesse, declarações categoricai; e provas 
inso.phismaveis sobre as violencias perp·etra,das contra presos p@litieos ;pela 
policia. 

Não quero citar os nomes, por.que, si o fizer, sea1ãci nova;mente preso~ 
e espancados. 

,o :SR. VIANNA DO CASTELLO: - [)iz o S·r. João Augusto. Alves : 
"Que a pedido da, senhora de Conrad.:0 Borlido Ni-emeyer, no dia 

vinte e cinco do corrente, cerca das noye e. meia da manha, dirigiu-se 
á Policia Central, a.fim de indagar do Chefe de Policia o motivo da 
prisão de Niemeyer: que não encontrando o Chefe de Poiieia, pediu 
para fallar com o dout0r Francisco Chagas, quarto delegad9 auxiliau 
que o doutor Chagas veio ao gabinete do Che!fe onde 'fie achava o 
declarante.; que soube então que Niemey.er estavà envolvido em llll· 
sumptos n:telindrosos, quaJ o de. estar em re~ações muitos intimas com 
:lndividuos r·evoltosos e principalmente compromettido na confecção 
e distribuição .de dynamite: que o doutor Chagas disse ao declarau· 
te 1que elle iria ouvir do !l)ro,prio Nielmeyer a cornl'hmiação de tudo 
•que vi.nha de lhe i.nformar; que o deolaran.te alnda p.oz duvida sobr.e 
a paJrteci;pação de iN'iemeyer nesse caso·; que o doutor Chagas, mos-
tran.do ae deelrante ·alguns documentos refere.nites ao caso em que se 
via •a assignatura de Niemeyer, convidou a acompanhai-o até o seu 
galbinete OB{'le repousava em um quarto Niemeyer". 

Senhores, si esse cava}heiro estivesse .sujeito a sevicias, so.f!frendo tortu. 
·r,as physicas ou moraes ,a que alludiram os Deputados da minoria, iria o 4'. 
delegado convidar um amigo intimo seu, pessoa acima de qualquer suspeita, 
grandemente iµteressada pe.Jo preso, para ver e. conversar com o mesmo? 

O SR . · LmoPoLDINo DEl OL!VlJJIRA: - Essa permissifo, entretanto foi te1'1lll· 
nantem·ente negad•a a um irmão de Conrado Niemeyer. 

o SR. VIANNA DO CASTELLO: - E' o que. V. Ex. affirmou. E ex.pJicaJ!'ei 
pol"que motivo isso se deu não porque Conrado Niemyeer estivesse sonegado. 

O SR. A.zEvl;IDo LIMA: '-- Per.gunto. a V. Ex. e peço que me responda para 
tirar uma dµvida do meu es.pirito. Não conheço esse cavafüeiro Joã'.o kU· 
gusto Alves. 

O SR . VIANNA Do CASTElld.o·: - V . ;Ex., tome nota do seu nome e prollure 
sobre elle, as informações respe.ctivas e de,pois venha dizer á Camára si slle 
não merece fé ne11huma, si é um troca-tintas. 

O SR. AzEVEDo LIMA: - Elie não é tambem superintendente de uma po-
licia do Câ.es do Porto? ·E.' o que desej,ava saber. 

O SR. V1ANNA no CASTELLo: - Sei é .que era amigo de Borlidd Niemeyer 
e ia visital-o a mandado .da esposa do mesmo. 

O SR. AzEVlJJDO Ln.a:.\:· - Si é o mesmo superintendente, seu depoimento 
já deixa de ter idon'.iid'ade. ' 

O SR. VIANNA no CAsTELLO: - E" pessoa absolutamente jnsuspeita. 
'Permitta o nobre Deputado que ·eu conclua a •leitura de·ste depoimento, 

que é multo importante (lê): 
"Que subindo as escoá.das encontrou proximo á . ·Porta do gabine· 

te do allegado um individuo que fel-o parar para .. transmi.ttir a:lgum 
recado ao doutor Chagas; •que mo:mentos àpoz vem de .. dentro do ga-
hinete um homem "gritando" que o preso hav!<a se jogado da ja· 
nella · á rua, que nesta o·ccasião estabeleceu-se confusão e todos des· 
cera.m as escooa;s, em direOÇãio· á rua; que o decilara.nte, tambem des-
cendo veio encontrar Niemeyer debruçado, todo enco,füido s•3'hindo 
.grande quantidade de sangue da ·cabeça e já morto; ·immeà.iatamen· 
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te tomaqdo seu automo·vel dLrigiu-se para seu escriiPt0rio, manuou 
®amar o guarda-livros de Niemeyer a quem. comrnunicou o fa:cto;· 
que mais tarde o seu chamffeur que se ac:J:iava para4o em fI'ente á 
Policia Central, a espera do dedarante, lhe contou que estando en-
costad·O ao automovel, olhando casualmente par~ o edificio da PoHcia 
viu um homem subir á ja1neLla do segmJJdo allldar e precipitar-se á rua 
sabe·ndo depois tFMaT-Be de um suiddfo e da pessoa. de Niemeyer",. 

Estão aqui 1Sr. Presidente, posso. dizer, duas testemunhas de vista. Vou 
ler, agora, o depoimento do "chau:ffeur". do Sr. João Augusto Alves. 

O SR. AzEVElDo LIMA: - Qual o valor desse depoimento? 
O SR. VrANNA DO CAsTELLo·: - V. Ex., nem que eu trouxesse o sol do 

meio dia, continuaria a declarar que era meia noite. 
O SR. PIRES Do Rro: - Não convém A minoria que o Sr. Niemeyer se 

tivesse suicidado. 
o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - No maximo, ifica.:rá provado que elle 

se suicidou. 
O SR. AzEVEID~ LIMA: - O .facto de que elle morreu é certo. 
O SR. VIANNA Do CAsTELLo: - Domingos de Freita•s, em seu · depoimento, 

disse: 
"que na manhã do -tjia vinte e cin'co do corrente cerca das nove 

e quarenta minutos estando do lado de fõra do a:ulomovel de propri-e-
dade de seu patrão Jc;rã0 Au1gusto Alves, que tinha vindo á Polic;ia 
Central, viu, e m dado moonento, surgir em uma das janellas do se-
gundo andàr que dá para a rua da Relação, um homem, que precipi-
tou-se á rua; que soube logo que tratava-se de um suici.dio e que o 
suicida era o Sr. Niemeyer, que a ·scena presenciada casualmente peJo 
declarante foi muito raptda; que approximan.do do corpo v:iu estar 
elle de bruços, já morto". 

Estão a hi, como já affirmei á Camara, duas testemunhas de vista. Si 
houvesse luta, . .si Conrado Bo·rlido tivesse sido as.sassinado ou atirado violen-
tamente á rua, ·como quer a honrada minor ia ... 

O SR. LEoPoLDINo DE OLIVEIRA: - A minoria quer que o caso seja esclare-
cido. · 

o ISR. VrANNA DO CAS'l'ElLLO: - Si é isso, já está feita a Juz. 
O .SR. LEoPoI..IlINo DE 0LlVEIRA: - Si V. •IDx. trouxer provàs para me con-

vencer de que a ra.zão está nas suas palavras; não terei a menor duvh'la em 
vir decla ral-o da tribuna. · 

O .SR. VIANNA Do CAsTELLo: - Si, Sr. Presidente, com-o eu di.zia, Borliâo 
Niemeyer ·houvesse si.do assassinad-o, Augusto Alv·es ·não seria conVi·dado pelo 
proprio delegado a ir ver o accusado e ouvir della as condições em que se 
achava e os motfvos :porque se encontrava preso; do meSllllo modo, o "'Chau!f'.-
feur" Domingos de Freitas havia de ver á janel:Ja miais al.guem que impeJ-
lisse Niemeyer para atiral-o á rua. Não e;ra natural que, levado á borda de 
uma janella, na altura de um segundo andar, N,ieni·eyer não offerecesse ves·is-
tertcia; e!l.e, homem s-obusto e a.e eJevada estàtura, não seria tão facil!nente 
atirado ª rua. O "chauffeur" que, .casualmente, olhava .para a janeHa, fatal-
mente teria de ver outras p essoas que contra Niemeyer attentas-sem. 

o .SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - V. :Elx . .procura destruir uma das hy-
potheses ... 

O .SR . PIRES Do Rio: - \P-odia admiltir~se o assassinato de um homem 
que não tinha ainda feito e ass~gnado seu de·poimento? 

O SR. VIANNA Do CASTELLo: - Sr. ·Presidente, dispoillho de :poucos mi-
nutos. Os nobres Deputados hão de 1P·ermittir que eu remate minhas cons!-
derações. 
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Como dizia, Sr. Prelü5'1ente, si 'Conrado Niemeyer tivesse sido assassinado, 
o Sr. João Augusto AJves seria ·conduztdo pelo l'JJ;'Qprio Sr . 4º delegado em 
pessoa para v;er essa v'icUma? 

O SR. LEJoPoDDINo DEJ ÜLIVEJIRA: - J.\fus, porque se suicidou o. !Sr. Conrado 
Niemeyer? . 

o 1SÍ!. VIANNA DO C'.ASTElLLO: - Isso é com vv. E ·Ex. que dei'e'ndelTh t()jios 
os co·nspiradores. 

1() SR . 'PrREJs Do Rm: . - .Essa · pergunta só póde, infelizmente, co·m,;prol)let-
ter o pobre homem . 

o SR . .ADoL.Í>Ho BEJRGAMINI: - Porque·? 
O SR. PmEJs no Rro: - Porque estava envolvido em conspirações. 
O SR. AnoLPHo BERGÂ:MINr: - GrJme p·o.Utko ·infama a lg'uem, e chega a 

levar ao .suicídio? 
o SR .' VIANNA DO CASTELLO: - V. Ex. já dis13e isso desde c.Sabbaido'. E' 

bellisB-ima moral. Por po;Jitioa se justiftcam o assassinado, os attentados a 
bomba de dynamite. 

b SR . .ADoLPHo BEJRGAMINI: - E' muito mais bello ser accusado <1e- crime 
político do que applaudir todos os actos de tyrailnia de um igoverno'. 

O .SR. AzEVEDo LIMA: - E o orador não admitte o exterminio de nossos 
irmãos em u·ma gu er;ra, internacional, ·sob pretexto de um iPatr:rütislno vul.gar 
e ·dondemnavel'? · . 

o .SR. VIANNA LO C'ASTEJLLO : - Eu sou pacifista. 
o ISR. AZ1.ElVEDo LIMA : - Mas lê p•atriota. 
0 SR. VFA>NN:A Do CASTELLO·: - Isto nada tem com o caso em debate. 
N.ão me •q;uero Feí'en'r, 1S1r. Presidente, ao depohnento de· todas as pessoas 

que, directa ou indirecta~entie., r)odiam ser· accusaqas de re'1ações com a •Po-
licia, de dependencia ·da mesma, por al!i serem empregadas. 

O depoimento que Niemeyer prestou não foi reduzido a termo . 
O .SR. ADoLPHo BEJRG!AMINI: - ·E .esse hpmem_ se s u icida poT causa de 

- . responsabilid<Lde de um crime poiitiJco, quando nem mesmo a ss}gnou. essa res· 
ponsrubilida;d>e·? 

O ·ISR. VrANNA DO CASTElLLO : - O nobre Depu tado está tão incommodado 
pela honorabilidade do Govérno . 

O SR.. AIDoLPHO iBERGAMINI: - Não; estou é r_:espondendo ao a;parte do 
· Sr . CPires do ;Rio, .ique affirmou .que Niemeyer, com certeza, foi levado. a(} sui· 

ódio pela responsalbilidad.e' que ' tinha. 'Estou .fazendo ve·r que eUe não tinlia 
responsabilidade nem em um depoi-mento assignado . . Mesmo assi•gnauo, repi· 
to, crime ·politico não infama ·nilljguem. 

iQ SR. VIANNA Do ICASTELLO: - NiemeyeT foi preso no dia 2.4, âs "onze ho· 
ras da manlhã, ·e o suicldio se deu no dia 2.5. O seu d·epoimento foi longo ... · 
Elle ia fazendo ·su1as confissões, que eram interrompidas, por e~eqir a po-
licia immediatame.nte diligencias ' para ,verificação da.s declarações d:o ac· 
cusad-o. 

Nles:Sas confü.ç.õe.s, .seu depo.i'.menito ;dev.eria ser, como foi, demorado. 
A çada confissão no·va, no·va di!i.gen!Cla ... 
O l&R. MOiiPHO BERGAMINI: - :Sem se lhe tomar a assignatura? 
O ISR. VM.NNA Do i0AS$LLO : - 1s:im, sem tomar . T.ranq ui1Hze-se V. !Ex. 

O Governo t ·em .1Jrovas, de sohra, para dispensar a a.ssignatuira do 1Sr . Nie· 
meyer em s·eu ·depoimento, e rque não foi reduzido a termo. 

O .SR . .A!Do:UPHO IBERG'4MIN1: _: Pediria ruma informa;çãio , por caridade, a 
V. Ex.: we ;me indiéa.sse o nome de um só autor, que tenha escripto so)l're 
iPOlicia s:i::ientif'ica, ifallado sobre processo, so.bre crime e que aco,nseThe a 
tomada de de1poimento.s nas -cond,i.ções e.in que ,foi :feito .esse. 
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0 SR. VIANNA DO CA8Tffi1LJ:;d : - Não esfo.u citando,, autóres, e sím relatan-
do factos, para esCJ.!areCN" a resp.onsaibili.dade dos accusados. 

O SR. ADOILPHo B:EJRGAMINI: - Beço que indique um autor só que acon-
selhe esse syste:ma de tomar depo·imento de a lguem, n as condições em que foi 
esse . 

O SR. VIANNA •Do '0ASTEJLLO: - '.J:lrátava-se de provi(!encias urgentissimas, 
de conspiração do ·mais alto alcance, que conta.va com elementos valiosos de 
acção. 

J'á li á Oamara, uma summula, do material apprehendi!'J.o . Com.o não to-
mar providencias immedi:atas? Jâ foi noticiado, e a e.amara saibe, que as di-
ligencias se r ealizaram nos pontos mais diversos, mais distantes ·C!a c idade e 
consumfram naturalmente tempo . ' 

E' a melhor das provas da veirachiade dos faictos. As diligencias mnpre-
hendidas pela pohcia, em consequenciá da confissão do Sr. Contado de ,Nie-
meyer .... 

0 iSR ADOLPHO BElRGAMINI : Não existe confissão, não está, reduzida a 
escripto . 

O iSR. VIANNA Do CASITElLLO: . . . diligencia·s effectu adas ('lm varios PO!Il-
t-Os da cidade foram •Coroa.idas <le exito, havend'o sido aipprehendido· todo o 
ma,terial q;ue elle e seus cumip.Uces confessaram que aUi se achava guarda.ido. 

O SR. iPrREJs Do Rrn : - O essencial, pa)ra nõs, era saiber si o homem se 
suicidou. Isto foi o que .o Zea,der demonstrou . 

O !SR. VrANNA Do iC'Asr.rEJLLo: - Eram estás, isr . Pres1dente, as informa-
ções que tinha de ,prestar lá Camara, por emquanto, attendendo ao requeri-
mento formulado pelo illustre Deputado. Essas infdrma.ções vão ser publica-
das . SiS. 1EíEx. terão opportunidade de as lêr e apr ese ntará Casa quaesquer 
ol1Jecçi)es qu·e acaso lhes surgirem ao espirito, promptifican1:lo-II\e eu a vol-
tar 'á tribuna pa)ra ministrar tqdos os esclarecimentos que forem necessa-
rios, em comp.Je mento dessas informações. Era o que tinha a dizer. (Muito 
bern; mu.i to bem. O 01·ador é vivOl/'n;ente awrruprimentado.) 

S®SISÃO DIE 7 DE AGOISTO 

O Sr. Leopoldino de Oliveira: - Sr. Presidente, terç•a-!f.eira ultima, 
~uando se p.rocedia lá votação da.s materias constantes {la ordem do dia., o 
illustre Sr. 12° Vic,e-(f'lresidente da Oama ra, pedindo verificaç·ão, interrompeu 
os trabalhos d está Cas~. 

Commentado esse aCto pelo meu prezaido co!lega de opposição, !Sr. Adol-
]lho Bérgamini, veiu á tribuna o nobre leader da maioria, Sr. Vianna do· Cas-
tello e, pra.curando 1explicar o- •gesto do digno ·S'r. 2° Vice-íPresidente, tanigen--
ciou a questão referente ao requerimento do Sr- Alherico· de Moraes, soO:>re-
a inserção, nos Annaes da C3ànara, das entrevistas concedidas a va!rios- jor-
naes desta Ca pita1l pelo h onrado Sir . [presidente do ·Elstaido d~ Minas . 

O ISR. iHElNRIQTJE DoDSWORTH: - E' interessante : no Senado a transcri-
pção se deu no mesmo d ia em qu e foi apresentado o requerimento. 

O 1SR. ALBERrco DE MoRAEs: - E' verdade, 
O SR . LEoPOLOINo DE OLIVErRiA: --' Tendo· sido impossivel ao nobre lood.er 

da maioria mp·resentar á IC'a:n:iara dos Srs. Deputados um motiv·o acceitavel 
da conducta de IS. E:x . em face do requerimento do illustr e representante do 
Districto lílederal, passou ra p1damente prura o exame do caiso, tantas vezes 
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debatido ic!j.esta trilbuna e relativo ao traigico desapparecimento de ·Sr. Con· 
rado Niemeyer. 

Venho, !Sr. ;p.residente, · cumpdnd0 prom•essa feita ao eminente ~eader da 
maioria, .de que diria da tribuna da, iCamara ~ impres.são que me dtiixasse a 
leitura sirucera ·e attenta dos documentos lidos por IS. Ex., confessar aos 
meus nobres p:tres que' os esclarecimentos fornecidos por S. Ex, â Gasa, 
aiootca do supposto suic1dio do •commerciante Conrado Niemeyer, longe de 
mie trazerem ·a convicção ·a.e que se não . verificou um ·crime no gaibinete do 
quarto deJ.egaido auxiliar do. Districto FederaJ., mais consoli(lara;µi a minlha 
suspeita d.e que io suicídio de Conrado iN<i-emeyer, si se verificou, não foi mais 
do 1que o resultado de violencias ·,e de pressões insupportaveis, ex:ercidas pela 
poHcia aesta Capital . . 

o SR. I-IENiRIQUE DODSWORTH; - Permitta-me V. Ex. uma interrupção-
Mesmo na;s informações prestadas, ha equivocos ~videntes. 

Um dos mais importantes, refiere-se ás licenças da casa BorWlo Maia & 
Oomp. Essa;s licenças ·são as seguintes: · 

"!Guia da .Secretair:ia de Policia, talão n. 19 - Armas, munições, explosl· 
vos-inflammav·eis e corrosivos, para o e~er.cicio de 192.3. Em 1924, não deraun 
a guia, mas 'foi assi•gnado um termo de . respmisaJbilida;(le na propria Secre· 
taria de Policia, .por um d.os s-c~cios da firma, 1S'r-. Antonio Borlido l\íaia. Em 
]925, não f~i extraihida a guia da Policia até ·a data de .5 de agosto. de 19·2ú, 
pelo ;facto . da IPI"efeitu.ra nã,o ter ainda d•esembaraçado a Ji:cença. Depois da 
morte do Sr. Conrado BorHào il\faia de iNiemeyer foi cassada a licença para 
a Y.enda dâ quelles ri:J!roductos." 

!Logo, si :foi cassada a autorização, a firma estava autorizada a fazer a 
venda. E' e;quivoco muito importante, nas inforunações prestadais pelo leader 
da maioria. '° :SR. 1LEOPOLDINO DE OLIVEIRA - AgradeÇO o esclarecimento que V. !Ex. 
me traz, valiosissimo ;p:M-a a argum~mtação que !hei de expender da t'ribu.na 
e ,que constitue, ao mesm'° tempo, a mais formal •Co·ntestação á; palavra do 
eminente 1.eooer da maioria, que assegurou, ·em tom categorico, q;ue a minha 
affirmativa, re.Jativa mente á Hc·enç.a d e que goz;ava a casa Bo·rlido Mlaia pa· 
ra negociar ·em explosivos e em a!rmas, não era verdadeira. 

O SR. HENRIQUE DoDsWORTH: - O leader _estava equivocado neste ponto. 
O Sa. LEoPoIJDIJ::"O DE OLIVil!lIRA: - O errih1ente leadfn" ·da maiot lia, d~s· 

einvolvendo sua argumentação, procurou deixar no espirito do.s rr..e_us hOnra· 
dos collegas a im·pressão de have_r e u afffrmado q.ue um crime se déra na 
Chefatura de Policia desta Capital. 

Em aiparte a S. Ex . , declarei ' que essa af'firmativa eu não a fizé'ra, por· 
quanto, apenas reproduzia ca tribuna a;quHlo que se murmunwa, aqui!lo 
que eu sowbera em varias fontes de informia_ções, algumas as mais Üde.lignas . 

Eis exactamente, Sr. PresLdente, o que asseverei desta tribuna, quando 
ventilei, da segi;mda vez, esse mesmo caso. 

Leio ã Camara este treeho do meu discurso para que se possa com· 
prehender, com a ma~s absoluta precisão., a;quillo que pretend.o ~r;;,zer ao co· 
nhacimento da Camara: 

Disse eu (lê:) 
"Levado ,para a delegacia, de lá sahiu a noticia, mais tarde, .do 

seu sutcidio., Vem, depoj.s, a P.oiicia - na primeira nota fornecida 
lá fanprnns•a, nas cond.i,ç.ões descr~p'tas /pelo Sr. !Baptista Luz~do 
- é diz •que o ·suicidio .se verificou porque, arrastado pelo remorso 
de haver .commettido uma delação, por não poder Conrado Nieme.ye: 
sup.portar o olhar . accusador daqu_elles a quem denunclárà por um 
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crirr:e que, '' então, à ser verdadeira a versão da Policia, tinha sua. 
coparticipação, se matára. 

· Adm.ittindo-se, Sr. Presidente, para argumentar, e sómente para 
argumentaJr •.. 

O SR, . .ADo;LPHIO BERGA.MINr: - Como si crime poUtico infamasse 
alguem. 

o SR. LEOPOLDINO DEI OLIVEIRA: - •.• que 1:.ouvesse Conrado Nie-
meyer feito confissão, não podemos negar áqmille commerciante um 
sentimento de profunda dignidaiJ.e pessoal .•. 

o ISR . .AJDOLPHü BEIRGA:MINI: - Muito bem. 
O SR .. LEoPoLDINo DEI OLIVEIIRA: - •.• sui'cidando-se para não sof-

frer o horro~ da veTgo.ruha de uma delação. 
Ora, Sr. · Presidente, si _ era aS;sim mol!'alme'nte formado aquelle 

homem, segue-se que não poderia \ ter feito nenhuma confissão sinão 
arrancada por meio de torturas. 

o SR. ADOLPHO BEIRGAMINI: - Sim, pTeferiu a mCJrte a que o 
chamassem d·e ·delator. 

o SR. LEIOPOLDINO DEI ÜLIVEIIRA: - Si elle preferiu a morte, C1J>mo 
üiz o nobll'e co'llega, a ser tido como delator, não ,podfa sem a pres-
são de soffrimentos insupportavets ser esse mesmo -delator. 

De maneir.a ·que nós chegamos a ·essa hypoth.ese, admi'ttindo. a 
melhor para a policia: Ainda que Conrado Niemeyer fosse um erimi-
oso, a po.Jicia lê resposavel pelo seu suicídio, a que foi arrastado pela 
pratica de um a;cto o.bUdo por essa mesma policia por processos con-
demnados pela ·nossa civilização, pelas nossa leis e pelos sentimentos 
de hurr;.anidade. (Mwito bem). 

Ahi está uma das hypotneses aventadas pela o•pinião pubUca. 
A outra é a de que, não podendo Conl!'ado Niem eyer fazer as de-

clarações .que lhe pedia a policia, po•rque declarações não tinha a fazer, 
foi to-rlurado, foi insultado cruelmente, e, ho·m em de brio, lwmem 
de dignidade, que o era, repelliu essas aggiressões, · da repulsa ;resul-
tando coi!liflicto no qµal teria sido mo-rto por aquelles que alli se 
encontravam. 

Tambem é accei.tavel a hypothese. Poirque, não só a policia esta-
heleceu em torno do caso o maiis abso·luto sigi!lo, como até este mo-
mento não· devolveu á familia de Co-nrado Niemeyer a ro1.wa que 
·este trazia na oeicasião, em que foi preso. 

o ..SR. ADoLPHO BEIRGAMINI : .- São i.ndi·cios n;.uito graves. 
O SR. ' LEOPOLDINo I:lm OLIVEIRA: - Sendo certo q~e devolveram e 

seu ;re!ogio, ·que trabalhava regularmente, .emqua nto um dos elos 1a 
·corrente, desse mesmo relogio, está partido, parece que denunciando 
que o foi. .. ' 

o SR ., .AIDOLPHO BEIRGAMINI: - Em Juta. 
o SR. LEOPOL,DINO DEI OLIVEIRA: - .. ,po.r bala ou pontaço de 

sabre. 
O SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - São .gravíssimas as declarações 

de V . Ex. 
1() SR. · CLEloPolJDINo DE OUIVE1IRA: - Que houve, Sr. Presidente, 

uma violeiicia, ·na policia central, acr.edita o povo, ainda porque se 
affirma que á familia foi proposto e não acceito, que no attestado 
l:le o.bito ficasse decalrado que o fallecimento se 1havia dad_o .na resi-
derucia de. Conrad-o Niemeyer ! 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: São essas declaraçõe.s da mais alta 
gravidade. 
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o rSR. LEOPOlJDINO DE· 'ÚLIVEIRA: - E não faço mais do que repro· 
duziir aquillo .que se murmura na Capital. Elstas i·~formações, eu as 
tenho rece•bido de pessoas cujos nomes nãio denuncio ... 

o SR . .AlDOLPHO BERG'AMINI: - .Seria rr..amdal-as para a ·cadeia. 
O ·SR. LEoPoLDLNO DiEl ÜLJ:VIEJLRA: - ••• porque neste regimen, nese 

momento escuro da RepubHca, não tem o cidadão nenhum direitCl de 
pronunciar os nomes ·'daJqueUes que possa mestar no d·esagrado dos 
senhores da minha Patria, porque seria o mesmo que lev;al-o·s tambem 
ao sui-cidio. 

iEl ainda mais, Sr. Presidente, o co·rpo de Corurado Niemeyer não 
poude ser visto pela familia no Necroterio, e só lhe foi entregue de-
pois de vestido pela pofüJia com outra roupa, que não aquella que 
trazia na oc·casião da suà prisão. Um dos seus inríãos, Sr. Presi-
dente, esteve com o .Sr. Mar<~c:hal Fontoura, esteve com o deleg1do 
Francisco Chagas, pediu a um e a outro lhe fosse penuittido, no me· 
nos, ver Conraido N,iemeyer, e '<\lté isso que lhe foi terminanten.ente re-
cusado .. . 

o SR. HENRIQUE DODSWORTH: - Uma deshumanidade. 
O ISR. AooLJPHo BERaAMINI: - Completa. Não se tem respeito 

a mais sentimento algum. 
O rSR. LEo!POIJDINo DEJ üu'rVEIRA: - . . . tendo sido declarndo a esse 

i.rzrião da vlcíima apenas que dissesse á familia que o seu CbMé pas• 
sava muito bem e que havia esplendidamente jantaido naque.11a ta-r· 
de, vespera do suicidio, prova de que, si .nós acooitarm 1s essa de-
claração da policia, Conrado Niemeyer estava com seu esp,rito muito 
longe da desorientação capa!z de ·Conduzil-o á pcratica do s11icidio. As 
violerucias, .Sr. Presidente, forairn praticadas e a mçirte de '<se cam· 
merciante foi devida á acção da policia - eis o que se proclama por 
toda à parte. 

· De maneira que , o Governo da Republica e stá na obTigação de vir 
trazer ao conhecime'ífto do. po·vo os esclarecimentçis mais minuciosos 
a .respeito dessa occur,rencia, que ass;ume as proporções mais graves, 

, \IJOrque constitue mesmo. uma séria aineaça a todo sos cida,J?-os desta 
capital". 

Por ahi se verifica que ,não ;fiz, em épo!ca a lguma, a asseveração de haver 
si'do commettido um crime dep.tro · da 4ª Delegacia Auxilia r. O que trouxe á 
Casa foi quanto se murmurava nas ruas desta Capital; foi quanto me dis-
seram pessoas ' da mais abs0luta insus'.[leição a respeito do facto . Denunciando 
á Camara dos Deputados taes boatos, eu pedia, ao m esmo tempo, ao Governo, 
esclarecesse á Nação sobr.e o ac0·ntecimento que se aichava envolvido em um 
m.ysterio, que _,).lonstituia, por si só, a mais grave aiccusação feita á autori· 
dade poiicial, contra a qua1 se I'evantam outras increpações s1érias, Vindas de 
toda a paTte e denunciadas a todo momento, pela imprensa desta Capital . 

. o SR. HEJ!ilRIQUEJ DooswoRTH: - Ainda •ho'.i'e, ha um r equerlmento do sr'. 
GuHherme Dias de .Soi.iza, ao Ohef!'J de Policia, descrevendo os martyrios que 
sofrfreu nos interrogatorios por que passou. Para acompanhar o inquerito foi 
designado o Dr. Antonio Rodolpho Tosrcano .EspinoJa, promotor publico. 

O SR . AooLPHo BERGAMINr: - illlsse Tequerlmento foi levado po.r officio lio 
Procurado·r Geral do Districto ao Chefe de Policia . 

O .SR. Hl!lNRIQUlEl DooswoRTH: - As pr>oprias victimas já estão recla-
mando uma med·ida do Chefe de Policiá. 

O SR. LEJoPoLDINo· DE OLiv:EIRA: Agradeço aos nobres collegas. Lerei o 
teôr da petição dess~ ·inf.el),z, afim de que fiqtie r,o meu disçm.rso mais essa 
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demo·nstração de que a rr:inoria parlamentar não traz ao conhecimento da Ca-
mara sinão aquillo que os factos estão evidenciando ser a verdade. 

O SR. AooLPHo BimRGAMINI: - Não se preoccupando· com a posição ~01al 
das vi-ctimas . 

o SR . LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Mrus o eminente leadetr da maio):'ia leu 
á Camara e ·entregou á .publiciJdooe do Diíwrio ào Con[J!res·so O·S documentos en-
viados pela policia, anteceC.endo, assim, a votação do meu requerimento· de 
informações. E eu, ·que não 1IJOILho em duvida a integiridade moral d'J hon-
rado directür da maioria desta Casa e que sei ser .S. E'X. incapaz de vir, cal-
culadamente, illufür os representantes da Nação, deixo 3Jq•1i consigmido, o 
meu mais sincero e ·profundo agradecimento a ·S. Ex. , peh g"nti ,,;zn, corr, 
que se ]).ouve na tribuna e se red'eriu á;quelles 1que debateram o ca.so em 
sessões anteriores. 

Mas, S.r. Pr·esidente, si faço justiça ao c:JJra cter de ·S. Ex., reclamo para 
mim, tam'bem, o direito de entender que S . Ex. foi1 illudido po·r aquelles que 
lhe déram as infonnações trazidas ap coiihecimento da Casa. E ., para que se 
constate a verdade do .que aflfirmo, bastante é um exame, succinto e rapido, 
dos depoimentos das testemunhas e do laudo do exame cadaverlco. E' e:> que 
vou fazer. 

O prirr:e1ro é o de Eugenia J .oaquim Conêa. Depo.z aos 2•5 de Julho - e 
declarou: 

"Que ás vi.nte horas do, dia vinte e quatro do corrente, o depo-
ente de serviço na Quarta lDelegacia Auxiliar, sendo designado para 
tomar conta e vigiar o .preso Conrado Bor.Jido Maia de Ni•emeyer que 
se achava detido na sala reservada ·do doutor quarto delegado au-
xhlia•r; que durante a noite o a;Jiudido preso, embo•ra não t ivesse dor-
mido, queixando-se da falta de somno, devido á super-excitação ner-
vosa em que ·se encontrava, conservou-se deitado até ·ás oito hoTas· 
da manhã; que a essa hora Conrado levantou-se e após ter lavado 
o rosto e feito a respectiva toilette, pediu permissão para mandar 
'buscar café CO'm- leite 1e pão, o que foi• prov.idenciado pelo depoente; 
que tendo tomado o café, Conrado começo.l! a passear de um lado 
para outro na sala onde se achava, .gesticulando e fallando seguida-
mente no nome da sua esposa, - di'zendo "que era um homem poc-
dido": que o depoente, então, p'I"ocurava acalmal-o, dizendo-lhe que 
não se ilmi1'>1'essionasse, que o douto·r üelegado •havia ·de ireso;lver o ,caso 
.com justiça; que assim c ontinuou Conrado, ora passeando, O•ra sen-
tando.-se e ·Tabis·cando no papel cüusas sem ne]l:o., até que ás dez 
horas e poucos minutos, ao dar uma volta na sala, no que era 
sempre acompanhado pelo depoente, de inopino, dirigiu-.se para uma 
das janellas da sala em que se achava e, · d,_e um saltp, ati:rou-se á 
l'.'Ua, tendo o depoente, não obstante o inesperado· da resolução de 
ckJnrado., cons·eguido çi.garral-o pelo pa1etot, mas, devido ao peso e 
impulso dado ao corpo de Conrado, que era um homem de constru- . 
cção Tobusta, não pôde o depoente evitar que se consumasse o que 
repentinamente havia resolvido Conrado" . 

O SR. ADoUPHo J3ERGAMINI: - Esse depô.ente é agente de 'policia. 
o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Não só isso, S.r. Pcresidente: a sus-

peição de que pôde seir acoimado o d·epoi:mento de Eugenio Joaquim Corrêa 
não provém sómente do facto de ser esse ' cidadão um empregado da Policia 
da Capital, enicarregaid.o pelo 4° delegooo auxiliar da gua rda do preso, com-
merciante Conrado de Niemeyer, decorre ainda das s u as p.roprias de·clara-
ções. Diz ele que, quando Conrooo de Niemeyer se atirou .repentinamente da 
Janella ao sólo, teve ainda tein,po de agaNal-o pelo paletot. No emtanto, o 
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chauffeur. de ·J·oão Alves, q11e se encontrava na rua da· iRela!Ção, olhando ea· 
sualmente para o alto e vendo atirar-se Conrado de Niemeyer, não faz re-
ferencia aguma a esse agente, que, se tivesse agal'irado Conrado de .Niemeyer. 
pelo paletot, quando· este se atirava da janella, have11ia, forçosamente, de ser 
visto pelo 0hau:fifieur ;, de João Alves, que olhava ·casualmente, como disse, 
pàra aque!Je pon·to. 

Mas Eugenia Joaquim Corrêa depõe que f.oi encar.regado de guardar Con.-
rado de. Niemeyer ás 2.0- horas do dia 24 e, :rio emtanto, é a propria Folicla, no 
resumo que forneceu ao eminente ·Zeaâ.er, •que ·declara que Niemeyer chegou ã 
Pólicia, preso, m a is ou menos ás li horas de ·24 e se suiJCidou ás l!0,20 do 
dia 25. A pri•são foi ef;fectuada ás 11 hpras da man1hã do dia 24:;· o agente 
Joaquim Corrêa foi! encarregado de guardar -C'oairado de Niem.eyer ás 8 hovaJi 
da noite. ' Não pou.de, podante; essa testemuruha in1'o·rmar o que se 'haV.ia pas-
sado com o commerciante Conrado de Niemeyer entre a hora da prisão e a 
hora etn que lhe foi dada a rr.issão de :guardar .o. preso. ' 

E lembiro esse incidente porque, da tribuna, já admitti a hypothese do 
suicidi\:l, provocado por violencias e por torturas, e o depo.imento de Eugenio 
J-oaquim Oorrêa não infoirma, o que se teria p-assado · com Con'rado Niemeyer, 
entre a ho·ra de sua prisão e ás vinte horas a que se· referê, no seu depoi· 
mento, não se; saibendo, prnrtanto, POlr suas declarações, si aquel!e C'Ommercl· 
ante teria sido ou ·não victhna .. de torturas e violencias entre o iemp., de· 
cqrrrido d'<) instante. da sua prisão ao do depoimento dessa testemur)'lla.. 

O SR. HENRIQUiEl DoiDSWORTH: - Para dizer da moralidade 'da policia, 
basta assignalar que é umà. policia de campanhas iiltermittentes contra o 
rr.eritricio e o jogo. 

o SR. LiEíoPOLiDINO DE OLIVEIRA: -:-- Aj,nda mais, Sir. Presidente: um ho· 
mem que, c~mo Conrado Niemeyer; se levanta; faz a sua toilette, pede q11e lhe 
tragam café, ·pão e manteiga, toma -sua refeição, e immediatamente depgis de 
•haver dado todas essas demonstrações de serenidade de espírito, inesper.ada· 
mente se atira da janella á rua, sui:cidando·-se, desmente . coni os seus gest-Os a 
polida. Essa p·e:rtuuli\ação m e ntal que o lev~ra ao suicMio, não está desrr.en· 
tindo essa outra declaração 'd.o pedido de uma ref.eiçÍio com aqueUa -cailma, com 
aquella trainquillid<aide referido no depoimento? 

De tudo isso, concluo que o depoimento de Eugenio Joaquim Cor»êa, 
alé~ de suspeito,. por áer elle um i•nvestigador da po.Jicia, narra os ~aJCtos de 
fórma que a'eixa mais conso-lida.da ao meu espirita <}SSa desconfiança q11e atê 
agora não se desvaneceu. 

A outra testem.unha é o Sr. João Augusto Alves, apontado pelo eminente 
leader -e.orno 'um cidaidão de pa;lavra acima de quae·squer duvidas. 

O Sr. João Augusto Alves não pO'deri'a, di'Sse °' Sr. Vianna do eastello, 
pronunciar uma ·palavra que não fosse a ·e~pressão exacta da verdade. ' 

N~go-lhe essa ' idoneidade, Sr. 'Presidente, não porque tenha esse cida· 
dão ri.a conta de um homem ' sem imputabili!daide moral, p·orque não !!!" co· 
nehoo a vida ; mas as suas declarações estão de tal fórma em contràdição CIJID 
as informações por mim obtidas em fontes que elle ememo aponta, que não 
posso chegar sinão á cornclusão de que o seu depoim•ento visa, excl·usiva· 
mente, innocentar a Pólicia. 

O Sr. Jo·ão Augusto Alves, por exem.plo, declara que interveiu no caso, 
por solicitação da Exma .' viuva de Conrado Niemeyer, de quem, diz a Policia, 
recebeu eSS•e ddadão um telegramma nesse ?entido . 

Posso assegurar á Camara que esta affi<rmativa não exprime a verdade . 
NKo -podia o .Sr. J oã'O' Augusto ter -recebido esse telegramma, não só porque 
esta foi a info•rm•ação obtida por. mim, de :quem m'a podia ·dar, coino por· 
que o Sr. joão AU.gusto Alves residê á ·rua Maohado de Assis n . . 78, e a 
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viuva de ·Conrado Niemeyer á mesma rua n. 30. Não era necessario,, por-
tanto, para que essa illustre senhora se ootendess,e com o Sr. .João Augus·to 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Bastava um recado. 
o SR. LEOPO•LDINO DE OLIVEIRA: - o .que sei, Sr. Presidente, é que o Sr. 

João Augusto Alves não tinha, absolutamente, nenhuma intimidade com a 
familia de Conrado Niemeyer; appareceu, espo.ntaneam;mte, em casa d~quelle 
commerciante o.Jlferecendo-se para intervir e-m seu favor. " 

O .Sr. Joãio Augusto ' AJves é meu visinho, Sir: Presidente; móra á mesma 
rua que eu e j!á ti.ve o~casião de observar ;por diversas vezes, que S. S. anda 
constantemente em um automo·vel que traz a placa com as iniciaes "P. C. P. ", 
isto é, Po.U.cia <lo Cáes do Porto. Tive ensejo de verificai-o com toda a segu-
rança, porque, vendo esta plàca e não . sabendo a que repartição poderia per-
tencer aqueUe vehiculo, indaguei e tive a informação de que não só era 
um automo,vel da PoliJcia do Cáles do Porto, como estava occupado pelo 1Srr. 
João Augusto Alves, a quem não coruhecia. TãJ facto S'e passou em dia an-
terior á prisão do .Sir. Conrado Niemeyer. 

Ainda ha uma deolaração prestada pelo Sr. João Augusto Alves, que 
me impressiona. E' a seguinte: 

"Que mais tarde o seu "·chauffeur", que se a0hava parado em 
frente , á Po.Jicia Centr:iJ, á :espera do, declarante, lhe ccmtou que es-
tava encostado ao automovel, olhando, casualmente, parra o ediffoio 
da Poltcia e viu um homem S·~bir: i, janella do segundo andar e pre-
cipitar-se á rua, sabendo, depois, · tratar-se de um suicídio e da pes-
soa doe Nlemeyer". · 

Ora, Sr. Presidente, est;;i "chauffeur", que é o Sr. Domingues de Frei-
tas, depõe, Jogo em seguida, dizendo: 

"Que Jo,go que Co.nrad,o Niemeyier se atirou 'ªº sólo elle, "1chauf~ 
feur", se approximou, ver1ficando, lmmedi1ataim,ente, que se tratava de 
um sukidio e que o suicida era o Sr. 'C'onraido Niemeyer". 

:Se assim se e:xipli0ani o,s faictos pelas paiavras do propr":o "c:hauffeur'', 
não se comprehende ique João Augusto Alves, que tanto se interessava pelo . 
Sr. Conrado Nie,meyer, viesse, só mais tarde, corr..o o declara, saber; pela 
bocca de seu empre.ga,do que fõra testemum1ha de vi·sta do suicidio, da ob-
servação do, seu empregaido; e não se· comprehend.e a contradicção que existe 
entre o depoimento de João Augusto Alve,s e o do seu "chauffeur", quando 
este declara qu,;; 'l'eco'Tbheaeu, iínvmelUatam,erute, tra,tar-se do corpo de Conrado 
Nlemeyer, emquanto João Augusto Alves vem e sustenta no seu clepo,imento 
que o "chauffeur" lhe inf<>rmA:r-a que só n•wás tartle viera a saber que se tra-
tava daqiielle aommerciante . 

Sr. Presidente, o depoi.rr.ento do "chauf.feur" Já está analysado: tendo 
o investigaf.or conseguido, apezar do inopinado do acto de Conrad oNiemeyer, 
pegal"o pelo pai'él:ot, como depõe, não se admitte que esse "chauffeur", que 
olhava para a janella da Policia Central, não tivesse; ao mesmo tempo que via 
Niemeyer atirar-'Se, visto aquelloe investigado!l' que, naturalmente, levado pelo 
impulso ou pela commoção nervosa de que delle se apoderãra, sem duvida, 
se debruçára na janella. Não era mesmo possível que elle segurasse o sui'cida 
pelo paleto.t sem ,se· d·ebruçar, repito, para deixal-o, p,reci,pitar-soe, levado pelo 
peso de seu corp'o robusto. Nessas condições deverria ter sido forçosamente 
visto pelo cha.uffeur. · 

O SR. ADouPHo BElRGAMINI: - Devia ter tid.o a curiosidade de verificar. 
O SR. LmoPoLDINo DEJ OLIVEIRA: - Os depoimentos mais importantes se-

gundo o eminente leader da maioria, são. os d,e dous parentes do Sr. Conrado 
<le Niemeyer: Dr. Frederko Moraes de Niem~yerr e seu pai .o Dr. João Con-
rado de Niemeyer. 
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No primeiro depoimento, Sr. Presidente, di'z o Sr. , Dr. F .rederlco Moraes 
de Niemeyer que ·"assistiu. em '2'& de Julho findo, .o -exame cadaverico e o 
inicio da autopsia procedida no cadaver do negociante Conrado Bo·rlido Maia 
de Niemeyer, não tendo observado si_gnaes ou lesões corporaes pelas quaes 
se pudesse concluir ter o mesmo negocial!te soffirido em · vida e recentemente 
qualquer tortura physica; que não assistiu toda a autopsia por já ter o decla-
rante elémentos· neicessarios. para forn:ar o seu juizo. 

o SR. ADoLPHO BERGAMINI: - E diz quà1 esse juizo? 
.O SR. L'.EloPoLDINO DE OLI'WilIRA: - Não o diz. 
o' Dr . João Conra<1o de Niemeyer depoz· em seguJda: 

"Que na manhã de v1.nte e cinco de Juiho proximo pas.sado, ten-
do chegado ao seu conhecimento que estava morto no neeroterio. da 
Policia Central o sobrinho do declarante; Conrado Bórli'dc Maia de 
Niemeyer, para alli se dirigiu; que teve· oc·casião, então, de verif!Car 
que seu sobrinho estava morto e ainda vestido so,bre a ~esa do ne-
cro.terio; que o declarante, ah! teve. coruheclmento de ter seu sobrinho 
se suicidamdo, atirando-se de uma das janellas do segundo anuar da 
polida; que momentos depois voltando á sala do necroterlo, vlu o 
ca.daver de seu sobrinho já despido e prompto para ser autopsiado; 
que da s,imp·l~s inspecção ncular, lf·eita no ca:daver de sel!. sobri11l10, o 
declairanté não· pôde concluir que tivesse havido violen'Cias phys!cas 
anteriores ao Suic-idio; que tarrnbem assi-stiu ao inicio da aut0psia". 

Orá, Sr. Presidente, das propr!a:s palavras dessas . duas testemunhas se 
conclue .que não affirmaram não tivesse havido- violencia, .mas que, pela 
,Inspecção o-ccular, não chegaram á certeza de que tivesse ou não havido vio-
1;mcla ante;rllor ao sui<0iàio. Era uma pr,esump\))ão daqueÍlffi~ ,d ums tetSle-
munhas, de que não - ho·uve vioiencia . . Mas, Sr. P i;esidente, pergunto á V. Ex. 
e á Camara, on1'le teem ass·ento vultos de destaque e que conhecem de perto 
a materia qU>e eu vers·o, como pôde, ainda um m·edico, pea simples inspecção 
occula~ de um •corpo, que, segundo o la'udo do exame-.cadaverico, estava re-
duzido a frangal•hos, com os ossos do orane:o esphacelJaidos· completamente, 
com os ossos dos braços .quebrados, com um d.os rins esp·atifado·. 

o iSR. ADOLPHO BERGAMINI: - o fi.gado ta1nbem. 
10 SR. LEOPOLiiINo DE OLIVEIRA-: ~ ... 1com o figooo em pandarecos, como, 

a uma iil.im·pl-es inspecção occular de um cv•rpo assim, pôde, ainda um medico 
legista, chegar á conclusão de que esse corpo não apresentava nenhum ves-
tigio de violencia, que genunciasse lim criIÍ:ie? O medico legJsta, em um exM!le 
meticuloso, detido, nem sempre che·ga a uma ·conclusão certa e. definitiva, 
quanto mais aquelles que o não são e com ui:na sim_ples insp~çã0 oecular? 

O que esses mêdicos poderiam afcfirmar, era, qU>e, exa;otame·lite, 11ada po-
diam affirmaT, porque não examlnararr:, porque ainda que o fizessem, não po-
deriam declarar que as lesões erucontradas no cadaver de C'Óprado Niemeyér 
eram todas ellas resultantes da quêda ou algumas dellas de vi-olencia cti-
minosa. 

Por ahi se vê, Sr. Presidente, que, do exame dos depoimentos das teste-
munhas, depoimentos trazidos ao conhecimento da Gamara, não pôde o meu 
espirito wcceitar em aibsoluto q-ue ·esteija feHa, de maneira completa e defi-
nitiva, a d"e:fesa da .po.Uci-a, e esclarecidos de manira fo•l'Ina!' Õs factos denun-
dados dest:j. tri·buna e relativos ao suppo.sto suicidio daquelle honraC!o co'm-
merciante. 

º· SR. ADOLPHO BERGAMINI: Multei· bem. 
O SR. LEoPoLDINo DE OLIVEIRA: ~ Mas, Sr. Presidente, 

laudo do exarrne c.adaverko. Da simples leitura desse 
os homens que queiram argurr:entar de bôa fé hão 

vem depois t> 
laudo 'todos 
)le se con-



- 551 -

vencer de ,que nós não podemos af.firmar que as lesões encontradas no cnrpo 
de Conrado Niemeyer, foram sómente consequentes da quéda e que de outras 
violenciais soffrhias por aquel!e commerciante não podiam resultar. 

E não pod.em<Js chegar a taes conclusões, po.rque muitos dos ferim·entos, 
segundo a descripção delles, parece que foram p.raticados antes ou depois da 
quéda .. 

1 Basta que a Cama>ra preste attenção á leitura que vou fazer de trech.os 
desse laudo de exam.e cadaverico. Depois mostrarei á Casa como esse laudo 
foge a todo sos consel•ho.s ds medicos legistas, a todb ss preceit que regu-
lam a sua confecção, de maneira a pa,tenteat que esse exame ca:daverico foi 
feito mais pa:ra inglez vêr. 

Eil -o: 
"Ins·pecção externa - O cada ver é de um homem de raça branca, 

de constituição robusta, medindo um metro e setenta e cinco, está em 
:flacidez muscÚla:r, com li'vóres 'na ·face posterior do tronco e pescoço. 
Craneo em grande parte desprovido de pellos. (calvicie), fóra disto estâ 
deprimido e achatado, do lado d ireito, com grandes pJáicas iie escoria-
ções do couro cabe!ludo, avermelhadas, notando-se, pela apalpação, 
fractura ·comminutiva da abobada craneana" . 

Era o que affirmava: "fractura comminutiva da abo·bada craneana, o 
esphacelamen to dos ossos da craneo . 

"A .face está deprimida tambem do Zado direito ao nivlel da 
fronte com grandes placas de escoriações que se estendem atê a re-
gião geniana, do lado direito; Além disso as palpebras estão ecc.hy-
mosadas e viola;ceas. Thorax ampla, largo., apresentando ecc.hymoses 

ruvermelhaiàais ao nivel -da região peito.ral dire ita. Abdomem tenso e 
abaulado . A região g lutea". 

Cbamo a attenção da rCam<era para este ponto do laudo. 
"A região glutea esqiwrda apresenta uma p·equena eochymosf!I 

violacea· verifica,ndo-se por uma incisão suffusão sanguinea da i;:a-
maxia <:ie11ulo1gordurosa. Membro su.perior es•querdo com tll·acturd. 
sub-·cutanea dos dous ossos do terço médio e do terço infef ior. 

Repito paira frizar bem este ponto: 
"A regfão glutea esquerda apresenta uma pequena ecchymose 

'1Jio·la.c·ea verifi!cando-se pbr uma incisão siiffii,são sangumea da ccz,. 
mada ceUulo-gordurosa . Membro tiuperior esquerdo com fractura suo-
cuta,nea dos doiis o•sso-s do terço médio e dr;> t érço imferior". 

A>hi está, Sr. Pxesidente, diz o laudo que o cada ver de Conrado Niemeyer 
apresentava depressão do ' iado direito da c<ebeça e da fa,ce, ao nivel da fronte, 
derr:onstrando assim, que, .sobre o lado direito tombou aquellle co~·po. No em-
tanto, é 'esse mesmo laudo que vem, rr..ais a,deante, de<llarar que, não s6 na 
região glutea esqiierda havia uma ecchymose violacea, como o pro'Prio bra-
co esquerdo estava fra<Jfu.rado n o terço médio e no te~ço inferior : 

1Si o corpo de C:onrado N iemeyer cahiu sobre o lado direito, não se pôde 
explicar que o braço esquerdo, que de outro lado ficara, se tivesse partido 
em dous pontos. 

O SR. ADóLPHo BERGAMINI: - Maximé quando o braço direito apresentava, 
creio, frwctura eX"pó-sta. 

o SR. LEOPOLDINO Dill OhIVElIRA: - "A:µtebraço direito", continua o laudo: .. 
O SR . ADOIJ>Ho BERGAMINI: - Sim, ante-braço direito. 
O SR. I.lmoPoLDINo DE OLIVEIRA: - . .. apresentando .fü:actura eJtposta do 

terço inferior. Membro inferior cU,reito, · aprnsentando f!"a<:'tU<"a sub -
<!utanea do terço inferior da coxa. Íns.pecção interna'. ret'.1lhos ilo 
couro cabellu do com grandes fóco.s de suffusão saµguinea na face in -
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terna. Callote craneana faic}lmen.te se,rravel, delgada cl fra;cturada 
comminutivallllente, aliás, como toda ab°'bada craneana. Dura-rr.ater-
lisa e acinzentada J!as duas superficíes e apresentando di;versa.s. ru· 
ptúras. C'erebro coberto de sangue, dilacerado na base e no !ado pa· 
r~etal direito, tem o corpo ·calloso ·tambem dilacerado e o~ vent.riculos 
lateraes contendo liquido sanguino·lent-0. iBase cr,anea fracturà.üa: em 
diversos sentidos". 

o · ·craneo, portanto, Sr. Presidente, do Sr. Cünrado Niemey.:f, esfava 
cornpletamente esphraoelado, n ão se podendo, ·assim, nem DQr um exame de· 
tido, quanto mais por uma s.imples inspecção oc·cular, chegar á conclusao de 
que nenhuma daquellas .ferid'a.s, nenhuma daquellas c<;mtusões, foi provocada 
por uni;ot. vioJ.encia criminosa. 

" 'T,horax: Osso exter.no integro. Costellas dil'eitas fracturad;i;s da 
primeira á quinta, pericardio apresentando uma ruptura irregular na 
sua parede tnf.erior com quatr.o cm.s. de extensão". 

Dizem, Sr. Pr esidente, os medicas J.egistas que é rarissimo o pericaudio, 
apresentar-se assim sem que tambem tenha S<Jffrido ruptura' o proprio co· 
ração. · 

"Coração coberto de abundante camada gordurosa, tem e · II\YO· 
cardio averinelhaido, de consistencia firme e a,s valvulas ao.11t-ica.s FU· 
gos.as e espessadas . " 

Segundo se de.spreve, Sr. Presidente, .parece que o coração estava inte· 
,gro e Intacto. E é ;raro,' dizem os- m edicas Jegistas, .que. o 11ericg,I"dio soHnv 
sem que 'haja soff·i;-ldo tàmrbem o co.racão. · 

\ O SR. PLINio :M.,\RQUES: - .Qual a cçmolusão que V. Ex . . tirt;t. disso? 
O 1SR. LEo!PoL!DrNo DE !OLIVEIRA: - !Chego ã oondusão · de .que, do laudo, 

como do d e.poQmento das testemunhai>, não se pôde tirar . a mação . de que 
a Po.Jicia está a cobe.rto de qualquer s us·peita, .porquanto, de · nenhUIJJJI; .da!> 
peças trazidas ao conhecimento da Camara se ·deduz que não hou-ve vio· 
lencia anterior á q.ueda. · · . ' 

O .SR. PLINIO MARQUES: ~ !Então V. Ex. co nclue qué esse. laµdo é fals!J? 
O SR. iLEoPOLIDINo DEJ ÜLIVJDIRA: - 'Não tiro essa conclusão, mas .aiffirrna 

que do laudo .posso tirar condusão tamlbem contra a iPo.Jicia. 
'8i ha lesões, .si ha contusões que ~ão attribuidas ao tr.aumatfamo re· 

sultante da quéda, tia outras qU'e me tleixam a suspeita, e muito fuudad,a, 
de .que, não poden·d'o. te'r sido resultantes da quéda, ;provüiam de ou~a causa 
qu;i,lquer, como .seja a violencia criminosa. 

O SR. 'PLINIO '.MARQUES: - Não com relação ao pericardio. Para que a 
violencia tivesse ·ch egado ao .pericardio seria preoiso que pi<imeiro determine 
uma ruptura da c::i,ixa thoraxica. 

O ISR. LEo!PoLDrNo DE OLIVEIRA: - "íPulmão esquerdo ·Jivre, ,roseo, moll&, 
erepitante, :apresenta ao córte uma ·superficie rosea :per:meavel, damdo 
pela· ·expressão peqll!ena quantidade de Hquido roseo ei;ipumoso; ane· 
miado:· Pulmão direito nas mesmas condições do seu homo~logo . kb· 
domen. Epiploon muito gorduroso. Baço viõlace<J, integro . Rim es· 
.querdo ;revestido de espessa camau·a gordurosa e fa;éilmente decor· 
ticavel e não apresenta ao córte lesões'. Rim id.1reito, de.spedaçad<>. 
Bexiga retrahida e vazia, Estomag.o r e trahido, va~io, com a mucosa 
a:cinzenta:da e rugosa." 

O Sr. Conrado d e Niemeyer acabava de fazer uma refeição, e, pouco de· 
pois, .se suicidava. ill'eito o laudo, constata-se que o estomago estava va&10! 

"Fi,gad,o avermelhado e doopedaçado em muitos sentidos. I~tei!'" 
tino.s dilatado~ por ·gazes e contendo fezes. •Mesenterico apre~e.ntando 
tam\bem diversas ru·pturas. Cavidade · abdomina l contend,o grande 
quanti'dade de sangue." 
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E1is ahi, s .r, Presidente, o que se contem no laudo de exame cadaverico 
mandad.o proceder pela IPoli.cia. Esse laudo ofierece margem, dá logar a ou-
tras considerações que me parecem da maior im·portancia para esclareci-
mento da morte de Conrado !Niemeyer, ou :para fundamentar a reSJPosta <iUe 
trago á defesa da <Policia, ifeita peio meu eminente collega de bancada, o 
.!Jonrado e digno iSr. Vianna do Castello·. 

O 1SR. PRESIDENTEl: - Lembro ao nobre Deputado que está ffada a hora 
destinada ao expediente. ·· 

o SR. LEOiPOIDINO DE OLIVEIRA: - 'Peço, então, a V. Ex., Sr. Presidente, 
me co.nsidere inscripto .para uma explicação .pessoal, encerradas as miaiterias 
da ordem do dia, afim de poder terminar as minhas considerações. 

o SR. PRESIDENTE: - V. Ex. será. attendtdo. 
o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA:· - !Muito. agradecJido a V. Ex. (Muito 

bem; mui to bem). 

O Sr. Leopoldino de Oliveira (para wma. expUcação pessoal) : - Exa-
minava eu, .Sir. Presidente. quando soou a hora do· expefüente, o laudo 
do exame cadaverico e demonstrava que deUe não se podia concluir, de f6r-
ma algumia, que os ferimentos a piresentados pelo corpo d.o :negociante Con-
·rado Niemeyer não foram resul·tantes da a cção criminosa tPrat'i.cada pelos 
agentes da .policia desta Capita l. Fazia. eu sentir t a mbem que esse laudo era 
deficiente e 'me desperuára a suspeita de que fôra elaborado apenas .para sail-
var as apparencias, com o objectivo unico de füudir a opinião publica, que 
reclamava insistentemente os esclarecimentos mais oompietos, afim de que 
f:.casse o Governo a ·cava!lei.ro das accusações que lhe são feitas até ::;,gora, 
accusaçõe.s a s m ais s·éria s e as mais graves, ·PO·rque se trata do desappare-
cimento de um .cidadão, .por morte violenta, facto impressionante, po.u~o im-
.portando a ·condiçfw social ou a .situação de fortuna da victima. A impor-
ta.ncia que existe no caso está na hrutalidaide que .§!"diz haver sido prati-
cada .pela policia, brutaltidaide que, contrariando até sentimentos de humani-
dade, veio reviver os pro'cessos ·primitivos, por meio dos quae sse pro.curava, 
outrnra , a descoberta dos crimin.osos e o esclarecimento de factos delictuosos. 
Recursos tae$ não se com·prehende possam ser ' postos em execução a esta 
altura da ciYilfaação, pois, ao mesmo passo qu_e eX!Põem o Governo actual 
a.os odios da opinião .pu'bUca. desa creditam e desmoralizam a ,nossa te,rra no 
conceito das nações ·cultas . 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, .que se trata de um caso de tamanha. 
gravidade, é que a .policia deveria , cumprindo ordens do· Chefe do Governo, 
tomar todas as providencias conducentes ao esclarecimento perfeito e com-
pleto da morte violenta. do commercia:nte !()onrado de Niemeyer; m·orte que, 
se lhe foi dada 1por meios criminosos, oonstdtue, por si só, sé.riissima ameaça 
a todos aquelles que ;haJbita m a Capital da Repulillka. 

Essas iprovidencias , entretanto, não foram tomadas. Os documentos tra-
zidos a o conhecimento da Camara parece que denunciam, no seu 'contexto, a 
preoccupação da polida de organ1izal-os posteriormente ao 1brado de alarma 
levantado desta tribuna contra facto de tanto monta, acontecimentn que essa 
rriesma policia procurou envolver no mais pesad.o sigillo, impedindo., não que 
a imprensa o ·commentasse, mas ·que o noticiasse apenas, e chegando ao ex-
tremo limite de censurar até o convite, feito pela familia, para os ifuneraes 
de seu chefe. 

Assim é , iSr. Presidente, que 'vem o .Jaudo do exame cadaverico cheio de 
falhas, como vou 'demonstrar. 

Diz o emine.nte Sr . .Afranio Peixoto que, para elucidação de casos como 
o de que se trata , são necessarias pesquizas que se não fizieram . 

Affirma o ·consagrado escripfo.r que .os elementos esclarecedores pro-
veem: "1°, dos commemorativos, .circúmstancia do facto, testemunha;dos, as-
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sistidos ou declaraidos em carta ou documento á autoridade ou a 0utrem; 
2'', 1da inspecção juridi'ca do local do crime; do cadaver, na ··posição em que 
se achava primitivamente e da relação- com ohjecto.s, moveis, armas, visinhos 
cu circumstantes; 3°, da autopsia med.ico-Jegal." 

Que ha, IS;r . Tuesidente, deixado ·pelo Sr. Oo.nrado· de Niemeyer, que 
possa !denunciar a resolução sua pelo suicídio? Nem uma carta; nem uma 
palavra, o ·qu('l é importa;nte, ·em se tratando de um cidadão, chefe princi·pal 
de uma das maiores casas commer.ciaes da Capital da Re:pulbHca, e que jo-
.gava ·com os grandes bens proprios, nos quaes se entrelaçavam v uHosos in· 
teres.ses alheios. 

Não é perfeitamente acceitavel haja elle sido levado ª"' suicídio, sem 
deixar uma palavra de escla-recimento, nada que pudesse ·or1entar os seus, 
na administração de seu .patrimonio, Não se com·prehende, além disso, que, 
.hçmem de ·bem, nutrindo por sua tami.Jia o mais fundo. affecto, não tiv.esse 
deixado á sua virt~ esposa ou aos seus á'dLhos ado•ptivos, >Siquer· umai pa-
lavra, que lhes transmitisse, com o seu ·patrimonio material, a lgo Ínais do 
que a punhalada atroz da sua morte ;pelo sui.ctdio, que era o mais formal e 
completo desmentido aos seus sentimentos re.Jigioso•s, catho.lico. fer.vorosQ.. que 
elle o era. . ·~ 

·Mas, o.. que é certo., •S;r. !Presidente, é que .se não e:hco.ntro.u em !!)Oder de 
Conrado de Niemeyer nem um documento nesse sentido. 

A inspecção juridica do .cadaver não foi feita no.. local do desastre. 
Convem rel&nbrar. á Camara palavras do nosso eminente co.Uega, Su. 

Afranio Peixoto, na sua obra, Elementos de rmedidna legal: 
"A inspec·ção juridica do .cadaver, da .posição em que se achaYa, 

do lagar ·em .que foi encontrado, tem o maior alca·nce. As autori-
dades policiaes ainda não conseguiram çomprehenj'l.e_r <bem a neces· 
si-dade, para o perito, de estudar ·essas <Circumstancias e, ordinaria· 
mente, . si os ·primeiros intrusc;»s observado..res não con·certaram dispo-
sições de ve.stes, não .compuzeram a attitude do morto, impond.o-lhe 
a compostura classica, estendido .e de mãos cruzadas sobre o peito, 
a autorid~a,de notffic:ada, sem mais cuiJdado, im}anda rewwver o cad(}/IJer 
para o nearoterio. E' um erro •grave de officio, infelizmente muito 
veseiro das autorida;des e contra o qual nunca se cançou de pro· 
testar o professor ;Souza Lima. A ins.pecção do logar, das ·cfreums· 
tar1e1ias ambientes, ve.stigi.os ·de desor<leril, lucta e resistencia possi· 
veis, armas ou instrumentos outros, encontrado.s na .proximidade, vi· 
slnhança, ou mesmo .no corpo do morto, manchas, ;p:égadas colh' .Jas 
en1 torno, podem ter o mais relevante interesse . " 

So.uza Lima, Sr. Presidente, na sua conhecida o.bra so·qre medicina legal, 
exam')na .o assumpto relativo rã neéropsia sob o "duplo ponto . de vist;:i" que, 
na expressão de Coutagne, se distingue em ·Causa medica e causa jur!ruca.. 

"A primeira, escreve o illustre :professor, refere-se á !~2ão. que 
determinou a morte, a segunda á maneira peki qual foi feita essa 
lesão: si .pelo ind~viduo em si proprio, si .por outro nelle, si, finail-
mente, foi obra rte um desastre. A causa juridica da morte, pois, 
importa o diagnosttco differencial entre o suicídio e um accldente, 
pelo exame cadaverico." 

Pro.seguindo, diz Souza Lima: 
"Em medlcina aegal, o exame exte·r-ior do cadaver (levé·~ dlU ca· 

davre, em francez), não oeompretiende sómente o do ha;bitJ externo 
do mesmo, e das .roupas que o vestem; extende-.se tambêm ao exa-
me de tudo que ~ ·encontrado junto delle, , e •Pôde ter r elação com o 
facto .(arm{LS, laços, droga·s sus;peitas, etc . ); aihrange, finalmente, .as 
manchas de sangue, ·das impressões e outro·s signaes deixados quer 
nas •paredes e moveis pelas mão.s, quer ·no chão .. por (Pés, patas, roda$ 
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de cano, pontas de bengala ou guarda-chuva, etc. De onde a necessi-
dade de que este exame seja feito no lopal em que é encontra;do o 
cadaver. , 

Como ·bem · diz Casper, elle deve ser feito· com tanto mais cui-
dado, quanto os erros são irreparaveis." E, mais ·adeante: "A ne-
cropsia externa deve -começar impreterivelmente pela verificação da 
realidade da morte e da identidade do morto: segumdo-se o ea;arme 
cuidaàoso ·aa posição e a,ttitu.de em que é enicontra,ão o oWdaver e 
ãas suas . ves.tes, que ·podem fornecer sobre as provas circumstanciaes 
do facto, elementos impo-rtantes de apreciação. (Para isso, em Berlim, 
como em Paris e outras- cidades, ellas são estendidas ao Íado dos 
cadaveres e'X.posto.s nas casas mortuarias. O perito descreverá o es-
taão das diversas · veças d.e ro'lbpa que veste o corpo . .. » (Medicina 
Legal, .pags. •6•3-6'4, 4" edição). 

Ahi está, Sr. !presidente, a razão por que eu. af!firmei ~que no· laudo em 
exame se encontram deficiencias.. Não ha nenhuma r eferencia nelle aos ob-
Jectos encontrados em poder de Conrado Niemeyer: a sua roupa, a roupa 
branca, os sa;patós, as meias, tudo .isso que ainda não foi ' devolvido â fa-
milia até Bste momBnto, apezar ·de denunciado o facto da tribuna e das 
reiteradas reclamações dessa m-esma famHda. 

Si se diz. !Sr. 'Pres-idente, da tribuna da Camara que ha suspeitas de um 
crime praticado pela policia, como se .p6de comprehender que essa policia 
não venha entregar aos medicos legistas essas roupas que trazia Conrado de 
Niemeyer? Ao menos, a rou.pa que e!le. trazia no momento em que se sui-1 
cidou! 

Essa roupa haveria de mostrar os vestígios de crime, porque no co-rpo 
fsses .signaes podem desapparecer ·pela ,putrefacção-, .podem ser modificados 
por mãos criÍnino-sas, mas na roupa, não. Por mais que ella .fosse remen-
dada, o vestígio., o stgnal do· delicto haveria de apparecer para marcar o 
criminoso para todo o sempre. 

Si, 1Sr, Presidente, não houve crime, por que é que a policia não mostra 
essa roupa '.Para desment1r seus accusadores? Por isso é que não posso ac-
ceitar, que a · minha consciencia e a minha intelligencia não acolhem esse 
laudo assim feito, cheio de falhas., - segúramente não devidas aos medico.s 
legistas, mas á policia que lhes não forneceu ·esses elemento·s· tão :preciosos 
para a differenciação entre o suicídio e O· homicídio. 

Outros ·objectos foram ~mcontrados, como o rel-ogio da vi.ctima, que foi 
devolvido á farnilia, tra;balhando regularmente, com um pedaço a;penas da 
corrente, de ouro forte. 

Como admittir que esse relo-gio fosse encontrado no corpo de Conrado 
Niemeyer trabalhando regularmente, sem nenhum da;mno, em:quanto da cor-
rente foi devolvido apenas :µm pedaço? 

Ou o relogio encontrado estava no corpo e não se comprehende que es-
tivesse intacto · e a corrente não, quando era mais facil que ficasse damni-
ficado aquelle, ou não se ac.hava elle com o co-rpo e não se comprehende, 
então, como poderia ter si.ao. a conente quebrada. 

E ·por que é que a policia não devolve o .pedaço da corrente? 
Porque é •que não devolve os sapatos, as meias, a roupa branca que 

ve.stia Conrado de Niemey-er, quando foi preso? 
Mas, não são ·apBnas os escriptorBs de medicina legal citados que assim 

se manifestam sobre a dmportancia enorme no exame dos objeCJtos e;ncon-
trados no corpo e · nas visinha.nças delle, no local do desastre ou no local do 
crime. 

Ernesto Madia, .para demonstrar a necessidade da necropsia, e. de que 
não se limitem os peritos a exames ligeiros, conta o facto seguinte, que 

. repito por me :parecer aproveitavel. :Para o que estudamos: 
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Um pharmaceuticq é assassinado, ao meio-dia, em seu lruboratorio; dous 
medicos visint:tos são chamados e constaitam a .existencia de 'llm largo feri-
mento do couro cabelliido·. Attrfüuem-no ·a um accidente, â quéda da; escada:. 
Desnudado o corpo, descobriu-se uma lar.ga ferida na região thoraxicâ. po_s-
terior esquerda, .feita por arma .que .havia perfurado o pulmão, determinando 
uma hemorragia mortal. 

Uma autopsia ' mal feita - diz Zacchi.a - não se refaz ma~s. Assim se 
manifestam todo!? "os medicos legistas, to.a.os aquelles que vex;sam o im'por-
tant-issinio a·ssumpto. 

Isto posto, chego <â conclusão de ;que a defesa da policia, pelo eminente 
Zeaãer da maioria, que se julga, ao :que observo, diS;Pensado de mais atten-
ções ao caso, depois que trouxe á ICamara documentos de tal natureza;, e13Sa 
defesa não foi feita, antes mais compromette .a mesma policia, ,porque vem 
revell'J,r os documentos apreciaidos que a autoridade pollcial não só teve a 
•preOJ}cupação de arranjal--os "para in:glez ver", como pela indif-ferença do ' 
lJ,dbre 'leader, se considera ·acima •da opinião publica, .que exige e réclama, 
no uso de .seu direito, :pela voz de um seu representante, que os esclaiuéci-
mentos sejam os mais com:pletos. ' . . 

Representante da Nação, sou eu, .sr. [presidente, sem meritqs, sem valor, 
figura das mais aipagaidas _desta Casa (não a,pomdos), sem· passado ![JO!itico; 
victima da prepotencia do Gov<irno, perseguido nos seus amigos, violentado 
nas suas convicções, ·mas, em todq o caso e afinal de contas, representante 
da. Nação, que tem o direito de exigir 1que o Executivo., ·pela consider[fção 
.que o 'leader da !Casa dev·e' aos -seus pares, da ·opposição ou não,. venha res-. 
;ponder ás inter.pellações que lhe são feitas. . 

•Si essas interpellaições não p"odem ser formuladas com caracter ébriga-
tori<>, no regimen actual; .si, como o declarou o eminente Teu,d,er, n ão põde 
o Deputado exigir que o Governo venha .prestar esclarecimentos, no ;reg>imen 
presidencial, não pôde o mesmq GoV'er.no· ol<har <le frente a O'[Jinião publi()3J, 
para pedir os seus a:ppleu.sos, si elle não elucida aqú.illo que se lhe attribue 
cemo um crime monstruoso. . "' 

A indifferença, a despreoccu:pação, a displiscencia com que o nobre leaàe.r. 
âa maioria tomou ·parte na discussão do caso, fica para mim como um si-
gnal de que o !Governo não tem defes~ ou de que o illustre leader não (!lossue 
elementos para enfrentar a op'[Jo·sição. 

Outro facto que revela estar a verdade provavelmente com:rnigo é o 
l<i udo apresentar indicação áe que algumas feridas encontradas no cada ver 
denunciavam, .pelo seu aspecto, pela sua colo·ração, que .haviam sido feitas_ 
em tempo anterior â quelle em que se deu o desastre . Foi verificada, segundo 
li â Camara, na regiãq glutea esquerda, uma eochymose violacea .. 

V. 1Ex., Sr. tPresidente, professor de Direito, sabe que ·.o -telllQJo da ec-
chymo11e .. resultante de uma contusão 1 ,póde ser conhecido :pela coloração 
della. E' que a lguns medico.s legistas, contrariados por ;Souza Lima, chamam 
- espectro -ecchYmoUco . 

Afranio Peixoto assevera, em sua oibra citada, que a ecchymose é arro· 
~eado-escura, depois vio·lacea, do segundo ao terceiro . dia. No · primeiro, nãb; 
do segundo para o terceiro, a ecchymose é, repito, arroxeaido-escura, de co-
tr.eço, violacea, -depois. . · ' 

Ora, ISr. Presidente, o laudo foi feito n_o mesmo- dia, 1horas depois do 
desastre, no Instituto Medico Legal do Rio de Janeiro e não · .no ·local da oc· 
correncia. 

•Si foi .e laborado no me.smo dia, horas depois da morte, e si a ecchymose 
SÓ apreseÍlta •C01oração violacea, já, no fim do ;segumdo, passando para O 
terceiro dia, segue-se que a ecchymose de côr ' violacea, verificada na.região 
glutea do cadaver do honraido commerciante; não podia ter sido feita no 
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mesmo dia de sua morte, deveria ·ter sido produzida, ;pelo menos, no· dia 
a.nteri<Jr. 

A respeito, .S.r. Presidente, das feridas contusas, dizem os escrtptores de 
medicina legal o seguinte: 

"As feridas cont!f.sas, erosões, escoriações, feridas, distiilguecm-se 
no vivo e no cadaver pelos signaes de reacção vital - derrame de 
sangue, coagulação nos :bo:rdoi;i da solução dQ continuidaue, infiltra-
ção leucocitaria na- trama do tecido, ;por consequencia, sufusão• sub-
jacente á crosta serosa, desecada, em um caso (no vivo); e em outro 
(no cadaver), pela ausencia desses signaes apenas representados no 
morto, qipmdo a epiderme foi arra-ncada .pela desecação· da de.rma 
no aspecto per.gaminhado conhecido, mas, sem nenhuma reacção sub-
jacente ou em torno," 

Ora, Sr. Presidente, onde essas informações no laudo que li á Camara? 
Encontra-se, nesta peça à.o processo, qua;lquer referencia ao facto? 

Pelo exame do cadaver, segundo esse mesmo laudo, não se co:nclué, antes, 
que os te.cidós não tinham a ·reacção· vital que denunciasse terem sido as 
contusões feitas· no vivo? O que conciuo, da lição dos medicos legistas, em ' 
confronto com o laudo de exame cadaverico, é que as contusões (Jibservadas 
rpelos peritos denotam, antes, ·que ellas fo.ram ,produzidas no morto; de-
monstram, soibretudo, que o esp.hacelamento do craneo e da' face foi verifi-
cado no cadaver, deixando-me no espírito a suspeita profunda de que Con-
rado Niemeyer, qua-ndo cahiu ao solo·, já estava morto. Vê-se, pelo la;udo, 
que ós tecldos não· offereciam aos cortes feitos pelos medicos legista.s a re-
acção vital, que denuncia terem sido .praticadas as contusões no vivo, reve-
lando, pela falta p.a reacção, pela ausencia dos si.gnaes,. que já estava sem 
vida Conrado Niemeyer, qua-ndó seu cor;po assim se esphacelou. 

J.sso, vem, ainda, Sr. Presidente, corro•borado pelos ferimentos encontrados 
<lo lado esquerdo, quando eile ca:hiu do lado direito: o braço esquerdo, par-
tido nos t erços medi:o e inferior, quando pela descri;pção dos ferimentos ve-
rifica-se que o ·corpo cahiu sobre o braço direito, havendo· a .compressão do 
craneo. e da face do lado direito. Assim, não se ·ex<pliça que o :Jí>raço esquerdô, 
que estava so·bre o corpo, pudesse ter se .quebrado· tam·bem em duais partes 
do seu osso ·. 

Todos esses elementos conjugados deixam no es.pirito dó.s leigos, como 
eu, a desconfiança de que não foi a verdade o que trouxe para esta Cisa o 
.eminente leader da maioria, . a quem, absolutàmente, não accuso, j~ o disse. 
oa illudir, calculadamente, a Gamara, mas que foi illudido:. 

O- SR . AzElVE.Do . LIMA: ~ Esta é que é a expressão da verdade: foi illu-
aido pelo Governo. 

O •SR. LEoPoLDINO DEl OLIVEIRA: - Do que accuso· o eminente ieOJder da 
maioria ... 

O SR . .AzElVI!IDo LIMA: - 8. Ex. deixou-se enganar. 
o SR. LEloPOLDI'NO DE OLIVEIRA: - ... e já o fiz sentir a V. E ·X., Sr. 

Presidente, - é ela indifferença com que S. Ex. se ,porta deante de um facto 
tão grave quanto este, trançando-se pelos corredores da Casa, a palestrar, 
naturalmente, :para afastar os ultimos inconvenientes sobre· a inserção das 
entrevistas do ISr. Mello Via nna nos Annaes da Camara, emquanto um 
Deputado, representante da Nação, em nome dos interesses della, vem á 
tribuna ·para responder a falia aqui dita pelo nervoso leaãer da maioria da 
Camara dos Srs·. Deputados! 

O SR. AzEVEDo LIMA: - Este ":nerv.oso" est·á muito· proprio ... 
O \SR. AnoLPHo BElRGAMINI: - Relegam a um desprez9· a'bsoluto um facto 

de tamanha gravidade! 
O SR. LEoPOLDINo DEl OLIVEIRA: - .Já disse, Sr. Presidente, que não me 

importa a mim á consideração . dos homens do Governo. Nã'o venho · do Go-



- 558 

verno; venho do meu . sertão, nascido no meio do povo. O meu :p,assaido PO.· 
Jitico responde .pelas minhas attitudes . Não ha actos .na minha vidai que 
signiifiquem .que eu ihaija cortejaido os potentaxfos. A minha propr·ia re8olução 
de rompimento com aquelles que dispõem de todos os cargos, p0rque movem 
as machinas compressoras das urnas, a minha resolução mesmo está di-
zendo. da minha sinceridade. 

o ISR. - AZEVEDO LLMA; - .Apoiado~ 

O SR. AooLPHo BIDRGAMINI: - Muito b em. 
O SR. LEOPOWI:No DEJ OLIVEIRA: - Mas, ent~i·stece-me, ao mesmo tempo, 

esse descaso do poder pelo povo amea·çado pelos beleguins, ,pelos escarpias 
da 'Policia ·que não encontram freios que os contenham nos seus impulsos, 
que os estão arrastando em füspa.rada para a propria destruição, porque, ou 
eu estou cego, ou e u não tenho nenhuma intelUgerÍcia, ou é verdade que a; 
aurora de novos dias já se annuncia, Si não .pela revoluçãó das armas. mas 
pelfL revolução po.Jitica (miiito bem) ..• 

O .SR . AzEJVEDo LIMA: - Nesta, não tenho fé. Na outra ainda creio. 
O .SR. LmoPoWINo DE ÜLIVEJIRA: - ..• -.pela revolução que ha de vir, 

.pc•r.que a Nação não está morta. Para que a reacção .não viesse seria pre-
ciso que o povo· ibras.iJeiro fosse differente do de todas as demais nações. 

Quéro ainda, \Sr. :.Presidente, antes de terminar, diz.er alguma cousa que 
o eminente leaàer da m aioria, si lhe derem lazeres as suas immensas preoo· 
cupações ... 

O ISR. ADoLP-Ho 'BERGAMINI: - Estiá com a batata quente na mão, e não 
ha meio d e esfriar, a despeito de passar de uma :para outra. 

O SR. LE:oPoLDrNo DE OLIVEIRA: - ... com a crise política suscitada pelas 
decfarações do Presidente de Minas, poderá ler, si quizer· dar alguma eonsi-
deração ao seu patricio e humilde -collega, nas .paginas do D •iario do Oon-
gre880. 

Queró assignalar á .Camara que o ·eminente ieader avançou :µo seu dis-
curso, respondendo a um a parte meu, que eu não ·tallava a verdade quando 
dE·clarei que Conrado Niemeyer tinha uma licença especial. .. 

O •SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Posso garantir que é uma verdade que 
tinha licença especial. 

O .SR. LEJOPOLDINo DE OLIVElIRA: - . . . flla.ra negociar em explosivos a 
armas ..• 

O SR. AzEJVEDo LIMA: - ;E' esse um facto importantissimo. que o ieader 
dissimulou. 

o •SR. LEOPOWINO DEJ ÜLIV!ElmA: - Tenho, Sr. IPersidente, não ()Onvicção, 
mas certeza wbsoluta da verdade daquillo que affirm·ei, e já mesmo me ante-
cipando, em um movimento de gentileza, que agradeço sinceramente, o il-
lustre representante do Districto Federal, .sr. Henrique Dodswortti, enµ' 
merou, em um a pa rte, essas licenças es-peciaes, f'icando assim de pê a minha 
affirmativa, e demonstrado ao mesmo tempo, que o lea.('te;r da maioria . .. 

O .SR. .A!DOLPHO BE)RGAMINI: - Está lufübriado nas informações que 
~r~stou. 

O SR. LmoPoLDINo oo OLIVEIRA: - . . . está enga nado por a:quelles que 
lhe trouxeram os esclarecimentos de que is'. Ex . foi véhiculo . 

.si eu quizesse, .Sr. Presidente, ana!ysa~ os dQCUmentos relativos á pairti-
ci.pação de Conrado Niemeyer em um .sup,posto movimento revolucionario que 
,se organizou, s~gundo a .,p.olicia, nes,ta ICapHal, encontraria em todos elles DS 
'e lementos .mais preciosos para destruição completa desta · f arça architectada, 
.perdoe-me V . Ex. e a Camara que o diga, com tamanha 1infeJi.cid'ade pela 
.policia do Districto Federal. -· · 

O SR. PRESIDENTE: - Attenção. O nobre Deputado não pôde usar ' de ex-
.pressões injuriosas contra as autoridade.s .po!idaes. 
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O SR .. 'LEoPoLDINo DE OLIVEIRA: - V. Ex. ex:pungim do meu· discurso a.s 
ex:pressões anti-parlamentáres que acaso haj~ pronunciado. 

Mas, 8-r. Presidente, não preciso :para demonstrar que na .policia se 
commettem violencias, de examinar este outro documento- trazido pelo Sr. 
Vianna do Castello: Encontro em toda a parte elementos que veem co.n.fir-
mar aquillo .que da tribuna da pequena, mas decidida minoria parlamentar, 
se diz a respeito da acção. da policia . 

.Ainda hontem, IS.r. Prestdente, no jornal ·o G-'fobo, que, apezar de apenas 
iniciado, já vem .prestando os mais relevantes serviÇ'os á causa publtca, p.o 
Globo encontrei o seguinte documento, que vem abonar as minhas declara-
ções, documento .hoje reproduzido, em colummas abertas, ;pelo OorreJiio da 
}lanhá. 

Eis "o que diz o .G~obo. Leio, Sr. lPresidente, desde o titulo até o ponto 
final: (lê) 

"Até a palmatoria quebrar? - Os supplicios que um ipobre mor-
tal diz ter soffrido· na policia - A acção ·da Prorçmradorià Geral do 
J)istricto - Deu entrada no· Gabinete do Sr. marechal chefe de !Po-
licia, um o:ffi.cio da !Procuradoria Geral do :Õistricto Federal, pedindo 
abertura de um inquerito para apurar factos apontados em· umà. .pe-
tição que áiquella repartição foi dirigida por Guilherme Dias de 
Souza. IGo:rusta da ·petição seguinte: 

"Guilherme Dias de Souza foi surprehend1do, em sua residen-
cia, á rua Mfonso Ferreira n. 56, Engenho de Dentro, em 14 de ou-
tubro do anno passado, âs 24 horas e 20 minutos, com a presença d·e 
um investigador da Polida, a.co.mpanhado de duas praças, que o con-
duziram paTa a 4f delegacj.a auxiliar, recusando-se a declarar 0 mo-
tivo da prisão. Chegado á esta. repartição poHóal, foi o supplicante 
mettido na prisão, em promiscuidade com grande quantidade de pre-
sos, de onde foi retir.ado no ·dia seguinte, ás 11 horas da manhã, e 
cond·uzido perante o 4·0 delegado auxiliar. Sómente ao chegar a,quel-
la autoridade, v·eiu o supplicante a saber da imputação que lhe era 
-feita, pois foi inteTpell'ado sobre um furto de café soffrido pela. Com-
van1üa de ATmaziens Ge.ra;es Beigas. O supplicante, que tud-o ig,nora-
va, nada poude informar áquella autoridaide, motivo pelo qua.1 foi 
entregue aios escrtv'ães da mesma delegacia, de nome Carlos e H~il-· 
car, para ser ma.rtyrizado. Esses funccionarios, auxiliados po.r um 
investigador da mesma delegacia, sobrinho do respectivo delegado, 
não quizeram attender, ás cabaes ex:p1icações do ·supplicante sobre 
a sua innocencia e sobre o seu passado honesto·, ·seus meios de vida, 
sua origem de filho desta · cidaide, e entraram a :martyrizal-o, co!lo-
cando sobre seus dedos das mãos um apparrelho de !ferro com o 
que o torturaiI"am, deram-lhe palmatoadas, surraram-lhe com ins-
trumento de borracha, dias após a sua prisão, ,o ençurralaram em um 
quadrado vasio, ond.e entrara;m a,quelles seus tres al.gozes a dar-lhe 
soccos, ponta-pés e no·vamente palmatoada;s, até que· a respectiva 
pa.!mato·ria se qúebTou! Tudo isto !foi para que o supplicanne con-
fessasse a autoria do referido furto, visto como Christiano Hamma, 
i'!irector da referid•a cqmpanhia, cuja séde é á rua Theophilo Ottoni 
n. 134, insistia em affirmar ser o supplicante o autor do mesmo 
furto. Após 1·6 dias de iruiescripüveis torturas soffridas pielo sup·pli-
cante, descobriu-se a sua absoluta dnnocencia e a cu:lpabilidaide do 
caixa da mesma companhia, de nome Antonio dos Santos, que se en-
contra foragtdo, ·de cumplícid·ade co'm Firmino Silva, que se iencon-
contra preso. Em consequencia dos martyrios soffridos pelq suppll-
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cante, safüiu elle da pr1sao em lamentavel est'ado de saude e de fva-
qUJeza, tendo de se submetter a rigoroso tratamentQ medic.0, e devido 
á g'Ni,vidade do seu estado, teve que ser internado, logo depois, no 
Hospital do Carmo, ce·rca de dous mezes, onde foi operado tres vezes 
em um f,erjmento produzido por aJquelles martydos, não sendo, atê 
hoje, satisfactorio seu estado de saude. Constituindo taes factos cl'i-
mes de acçãio publica, vem o supplicante repr.esentar a V. Ex., pe-
dindo se digne de requisitar da Çbie:t'atuira de Po.Jicia abertura do 
competente inquerito policial, ·com assiste.nci·a do supplic.ante, para 
apurar-se os 'referidos factos criminosos · e ·quem seJam seus autores 
e .éumplic,es, o.rdenando V , Ex. a wn dos· promoto·res rpu:blioos a acom-
panhar o mesmo inquerito, ,em que deverão ser ouvtdas as testemu-
nhas abaixo · arroladas e tomadas as declarações do·s funcci·O'IlaPlos 
apontados na presente petição, bem e.orno do referido Christiano Ha;m-
ma. Sendo de justiça, P. D. (A) - Guilherme Diais de <Sou21a". 

Consta do offido da Procuraidoria Geral, haver sido nomreado p-àra 
-acompanhar o inquerito do 4° promotor rpubUco adjunto, bacharel 
Antonio Roc:toipho· Toscano Espinola. · ' 

O .SIÍ. WEJNCElSLAo ESCOBAR: ::-- O O Jor1uzl dá public·idade e esse doeumen-
to, hoje. 

O SR. ADoLPHo BFJRGAMINI: - Attes·tado das monstruosiuades que se pra· 
·ticam na Policia, de onde se sumiu o sentimento de humanidade e respeito 
A liiberdade. · · 

O .SR. LEJoPoLDINo DIJ OLIVEJIRA: - ·Ahi está, .Sr. Bresidente, o uocumento 
<l·e {J.mi tomou conhedmento o Procurador ,geral, Dr. An{!ré de Faria Pereira 
uemonstrando que, na Chefatura de Policia, se praticam vioJenci~s (a,pom-
õos), qUJe justificam cabalmente a àttitude que a minoria parlamentar. tem 
tomaido em face das .füiriuncias que tem riecebido a resP'eito de taes .casos. 

A minoria, .Sr. Presidente, como vê V. Ex., não é apenas vehic~Io dos 
iboatos que circulam lá fóra, co.mo ha dias, o asseverou um illustrie membro 
da maioria desta Casa. A minoria, vê bem a Cama-ra, não é, como disse o 
eminente leader desta. Casa, aquel!a ·Que moride e sopra ao mesmo tempo, 
mas, é a voz que ainda tem o povo brasileiro, depois de amordaçada a sua 
imprensa, atravez da ' qual fazia chegar ao Governo as suas reclaanaçÕés e, 
aos poderosos do momento, o brado de revolta da.quel!e.s que teem •OS .seus di-
reitos conspurcados, daquelles .que foram ·eleito·res desse mesmo GD'Verno, 
daque.lles, .cujos interesses, por força da lei e da propri.a organização politica 
do paiz, tem o Governo obr}gação imprescindivel de defender. A minoria não é: reorno vêem todos, um pun'hado de políticos, formando aggremiação facciosa 
qUJe se ·apresente no campo da luta, arvorando a bandeka do incondicionalismo 
na opposição. 

A opposição tem os seus idéaes e os seus principios, pelos quaes se vem 
batendo denodadamente, ·e, s•i não , applaude o Governo ac.tual, é porque -elle se 
collocou acima da lei é porque esse Governo ... '° Sl't. ALOLPHO BEJROAMINl: - E' um al.goz do povo. 

O SR. LEJoPoLmNo DEJ OLIVEIRA: - ... é, como acaba de di21er o ·meu .h01ka-
do .collega &e opposição, o algoz desse povo. que, nas suas manifestações cons· 
tantes, está deixando perceber gue anceia por uma política que consag.re o 
respeit-O á lei, que Testabeleça o imperio do Dirieito, que deifenda instransigen-
temente as liberdades publicas, liberdades sem ais quaes .não pôde'° haver or• 
ganização social. 

Desta fórma, Sr. Presidente, está respondida tod•a a arigumentação do 
Sr. Vianna do Castello e perfeitamente justificada a attitude da minoria. 
Provado fica, ao mesmo tempo, ·qu.e a Policiá, quanto mais se move em sua 
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défesa nesse · caso, mais se compromet1le. Compromettendo-se, diz ao povo 
brnsileiro, atravez das _ violencias que pratica; que, ou este .pavo está morto, 

· ou sacudirá de Bobre os hombros a 'nefasta po.Jitic.a actual. Mas, 1S•r. Presi.: 
deate, já o disse eu, nós - arn:edit.o - estam.os• no limiar de uma nova ép()ca 
de esplen.didas ailvoradas. Não ê possível que ' a nossa raça, pela sua passivi-
dade, 'macule o passado da nossa patria, desminta o valor da nossa gente, 
zombe de-si mesma. 

Não é possível que em plena America, no reglmen repubUcano deniocra-
tico, viceje, deite fronde, a arvore da tyranni•a, ha muito arrancada do con-
tinente, onde nunca poude viver. fü acreditassemos na probabiliâade da im-
pianM~ão do despotismo na terra .grande e livre do Brasil, teriam1-0s de du- . 
vidia.r do ~uturo da no.ssa patria, perdendo inteiramente a fé, que ainda é a 
a arma com que nos defendemos, fé inabalavel que tem á Nação na gloria. 
dos seus destinos, que não .poderão ser compromettidos pelas violencias pra-
ticadas pela politica actua!, porquanto, :a.cima das miserias do momento, aci-
ma ,iJ.e pequenez do instante que passa, está o g.randioso. porvir do Brasil. 
(Mitito bem; muito bem. O orador é cwmprimentado). 

O Sr. Azevedo Lima (*) (para uma explicação pessoal): - Ninguem, 
Sr. 'Presidente, desde •mais longa .data e co·m mais veh;,mencia do que eu, vem 
.prof.li,gando a acção via.lenta e arbitraria das autoridades à que está pr.epostd 
o restabelecimento da o;ndem. 

O SR. AnoLPUo BÉP.GAMINI: - Quatro dias d·ePQis <Le reconhecido Depu-
tado, condemnei esses abusos. 

O SR. AzEVEDo LIMA: - Não poucas vezes tenho ad·duzido casos conc:r·e-
tos e exempJ.ificado, de maneiras inequivoca.s, os actos de prepotencia e de 
aTbitrio exercidos, nomeádamente, :pelas autoridades poUciaes. Parece, po-
rem, que agora chegámos ao auge do -abuso em materia de vindima e de 
coacção. 

A Carnara e o proprio Senado, . onde não teem sido muito violentos os 
movimentos de ·hostilidade ao poder constituido, simultaneamente agigredi-
ram o Governo da Republica. nas pessoas das autoridades :pol-iciaes, que vão 
cevándo o seu odio 1e satisfazendo· suas vinganças sobre os adversanios da 
actual situação política. Foi o caso, entre touos tragico, da tão discutida mo!!"-
.!.€ do respeitavel negociante desta praç•a, Sr. Conraido Niemeyer, que conse-
guiu agitar um pouco a indifferençá dos orgãos da maioria, trazendo á tr1-
buna o leader do Governo, para articular pallida e mal amanhada defesa da 
policia carioca. 

Não me bastam, 1Sr. Presidente, e certo não bastam tambem a todos os 
brasileiros de criterio e vealmente emancipados, as ir.formações superficiaes 
e desapoiadas com que o illustre leader quasi comprometteu radicalm·ente a 
·responsabi!ida;de official. 

Queremos mais; queremos a prova provada dos ifactos; iexig.imos que se 
proceda a rigorosa de.vassa ·Sobre esses-mY'sterios tenebrosos ... 

o SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Muito :bem. 
O SR. AzEVEDo LIM~: -;- ... com que se vão conspu!'Clando as tradiÇões 

republicanas e o liberaUsmo brasileiro. , 
Para 1esse effeÍto foi que submetti ao criterio da Camara dos S.rs. D e'.pu-

tados uma indicação, subscripta po'l" todos os membros da minoria parlamen-
tar desta Casa, ainda não vota.dá, e a qual prescreve a or-ganização de uma 
commissão, addicta ao mistér de indaigar o qu<:i se está praticando cor.,tra ais 
leis, contra a segurança individua! e contra o dec.õ.ro do regímen. 

(*) Não f_od r •evisto pelo orador. 
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Queremos, Sr. Presidente, que essa commissão, a seir ef.eita em breve, e 
provav·elmente constituida pelos amigos do Governo, prove solemnemente á 
Nação que os crimes de que temos arguido os poderosos da nossa 1mfeliz épo-
ca ;não são mêramer.te utopicos e chimeriicos, como outro dia quiz fazer cons-
tar o Zea;der do Governo, mais triste, c.ruiel e dura realtdade eternamente a 
·depôr contra a nossa civiHzação . . 

Posso, .por hoje, adiantar, além do facto que já cahiu no ·domtnio da pu-
·blicidade, e que !ha pouco foi obJecto àJe considerações do meu hom:ad.o col-
lega, illustre representante de Minas, Sr. Leopoldino de Oliveira, que ha já 
algum tempo a policia, desalmada e inescil:"U.pulosa, adqui-ri11 o ves00 nunca 
assás condemnavei, de arrancar depoimentos, verifü.cos ou :faisos, mais sem• 
'llre de arrá.ncal-os a poder de brutalidades, compressão e de supplicie. 

E' assim '(!Ue agora mesmo, aiinda !r.ão ha quinze minutos, aic:aibei de con· 
versar, na sêde da 1 • Vara Federal, por" onde corre o processo &e conspira· 
ção, no qual tive a ·honra de ser envolvido, ·por d'eterminação destai C~a. com 
um v·elho e digno amigo, meu co'1lega em persprectiva criminal e meu coi:iipa· 
:nhe-ko nessa fàrça indecorosa e ignobil que se chama "o .proce-Sso ·contra os 
conspiraidorns de Outubro". E' elle o honestissimo pharmaceuÜco de São 
Christovão, Sr. João Ferreira Chaves, homem de. caraóter · integeri;imo' ·e im· 
!POiuto, que, entre todas as virtudes que lhe · exonnam a consciencia, conta 
lesta, para mim das mais recom.mendaveis á. estima e ao aipreço dbs verdadei· 
ros patriotas: - a de ser intransi,gente e implacavel inimLgo da 'Situação po-
JiUoo hodierna, que vae arrastando o BrasiJ. ao despenhadeiro 4a mais ver· 
gonhosa ~·issolução social. 

Pois bem, esse amigo, cuja palavra jámais -pofüirá ser, poT qúem 'quer que 
seja, averbada <'Le suspeita, acaba de me communicar que a Gamara não tem 
razãlO ,para se e·spanta:r ·àeante dos attentados prati.Qados contra a pessoa tlo 
pranteado negociante, ,Sr. Conrado de Niemeyer, forçado ao suiddio, atten· 
tas as violenc.ias e castigos· que ~soffreu. 

Disse-me elle que dsso de ·castigar os presos polittcos é vezo a:nwo a 
dnveterado das autori&q,des policiaes, e podia affirmar-me, sob à s'ua pala· 
vre. de honra, de que .nuncà suspeitei haver elle, como muitos outrós, tamliem 
soffrido o casti~o physico rd·às palmatoadas, ·causa, agora, do pedi.dó de aber• 
tura de inquerito por pa~ rde outra victima da politica, conforme narram 
os jornaes. 

Narrou->Ine elle, Sr. Presiéj.ente, com a singeleza de !homem que não pre· 
tende armar ao effeito, toda a seri1e de supplicios e horrores qµe füe impu· 
zeram os galffrrros policiaes, nas. torvas salas onde auxiHares · da quarta de· 
Iegacia vifo vivendo, para desaire da nossa civilização, as . praticas hediondas 
de ;regimen inquisitorial. E outros presos politicos, que sre achavam em 
torno, confirmarap:i o depoimento, já de si insuspelto, do Sr: João FerJ>eira 
Cha'Ves, e decl-{Lraim ter assistido. ao ingresso do meSIIlo em um dos salões des· 
tinacl:os aos pl"esos politicos da ·Casa de Detenção, momento em que presencia· 
ram ao triste espectaculo das palmas das suas mãos seviciadas, e onde os 
tr'aum·atismos iterativos de férula produziram echyn1oses, tremendas, foF· 
nando-as tumefactas, colossaes, .gi•gantescas, taes quaes surgiram .ás vistas 
,de seus companheiros respantados ! · , 

O :SR.. LE_oPo.LDINo DEJ OLIVEJIRA: - O cadaver do Sr. Conrado ,d·e Niemey,er 
apresentava tambem esses ,signaes de violencia, Tinha as ril.ãos .,tão inchadas 
que os dedos não puderaim :ser cruz•ados. 

O SR. Azm~o Lr,M/\: - Além, Sr. PJ1esidente, desses vesti.gios ,d'lagJ:an· 
tes das vio-1enoiais policiaes., segundo i1.formaçõ.es fidefügnas dos comp;mheiros 
de prisão daqu'?lle pharmaiceutico, po.r todos os titulos digno do noss0 apreço, 
fui informado de que por sobrre se·11 corpo se encontra'Vam, os indícios ve· 
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)!ementes das' torturas sofif'ri'd'as. Pontaç.O's de lbayoneta, marcas de pancada a 
socco, traços de esbordoamento pela ciassica borracha da qua1ta deregacia, 
se achavam disseminados pefa superficie cutanea d·esse honrado propriet.a-
rio no Rio de Janeiro e negociante aqut estabelecido. 

Ha majs; não é só, não é desgraçadamente só a rpolida: que se avesou a 
essá pratica i:gnobil do castigo physico - ou para vingança das potentados 
actuaes ou para extorsão violenta de depoimentos e confissões. 

O SR. LEoPoLDINo DE OLIVEIRA: - Isso não é possive·J que se iperm1tta, nem 
mesmo com os mais per1gosos criminosos. 

O SR. AZEVEDO LIMA: - Tambem os innumer.os marujos brasileiros, de 
volta á patria a bordo do São Raul.'.>, na ·confiançà ou na esperança de que 
seriam aqui tratados com a longaminidade que em Montevidéo lhes h0.1Via 
sido promettida, e que se · encontram nos presidias sob a guarda a'as autori-
dades navaes, estão sendo sacrificados, caistigados, espancados diariamente, 
para escarmento e exemplo dos que ainda passam, porventura tentar novo 
movimento subv•ersivo. -

o SR . LEOPOLDINO DEÍ OLIVEIRA: - V. Ex. me faz lembrar uma dec·la.raçãd 
do ex-leaàer, Sr. Antonio Carlos. 1S. Ex. ~lisse, quar..do o São P.awlo sabia 
barra fõra, que a bor;do já estava travada luta entre revoltosos e legalistas. 
Os legalistas são os que voltaram a bo·r.do do São Paulo; e si esses, aqui eh~ 
gados, são tratados dessa maneira, só uma con0lusão ·se ·p.ode tirar: ou não 
eram legalistas ou, então, os legalistas tAmbem entram na c hibata .. E' a 
desconfiança :geral dos tyrannos. 

O SR . .AzEVEDo LIMA: - Sob as vistas tolerantes das altas autoridades 
navaes, são victimas da prepotencia e arbítrio de •baixo,s beleguins os po•bres 
patrícios nossos, ex-marinheiros, já expulsos das fileiras da Mlarinha e aos 
quaes o Governo illudiu, para faze1r que voltàssem ao Rio de J a neiro, co·m 
a pr.omessa de que continuariam incorporados ás forças militares e nenhum 
castigo lhes ser•ia iruligido. Pois essés, wgora, são victimas das barbwrJd3i<les, 
por mão diurna e noctun.a, praticadas por seus detentores. 

E, para que sé não diga que apenas alludo a vago.s .casos, q•ue n€illl si-
quer chego a ·Concretizar, vou, desde já, apontar nomes de algumas victimas 
e, ao mesmo p•asso, fazer que se <inscrevam no "Annaes" da Camara os dos 
seus verdugos . 

Posso affirmar a V. Ex. - e não ousaria fazel-o, si não tivéss.e certeza 
· absoluta de que não estou accusar~do... · 

o SR. LEloPoLDINO DE OLIVEIRA: - Mais certeza do que V .Ex., tem o pro-
prio Governo. 

O SR. Az.ElV]lJ)o ILrMA: - ... . por irufoI'Irl.ações vagas e levianas - que ,a 
mim me ·Chegaram as noticias mais certas sobre os .crimes die espancamento 
a que o Governo presta a sua responsabilidade officia;l. 

Nos calabouços da Ilha das· Cobras, nos subterraneos deste presidio mi-
litai, .são constantemente seviciados os presos aos quaes se a:ttribue respon-
sabilida,de e participação nos mais recer.tes attentadqs politicos, todos de pro·-
füsão militar. 

Entre elles - ainda ha füas, o caibo ide nom·e Paulo, a praça de nome 
Amaro Ramalho e o taif1eiro de nome João, foram - á vista dos seus com-
panheiros de infortuni.o, barbaramente e atrozmente esbo:r;doados a mando· 
de um desses · tenentes commissionados que o Governo suborr.a .com gãlão e 
oue se chama Loyola, auxi.Jiado por um brigada de nome Gaspar. 

Não "terei duvida Sr. Presidente, em acreditar que amanhã, daiquella 
mesma cadeira de onde fez a suo tremenda objurgator:ia á opposição, surja 
a figura ,sympathica, e tambem nervosa, - ao parece.r do meu 'digno ·àmãgo 
Sr. Leopoldina de Oliv·eira, honrado repr·esenta:nte do Estado de !Minas· Ge-
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raes -, a figuTa do leaàf#' da maioria, que cóm dif!filculdade de·fende o Go· 
V'erno, do Sr. Deputado Vianna do Oastello, para trazer dep'Oimentos de pre· 
postos da Marinha e de outros sub-oft'iciaes tambem commissionados, tenden· 
tes a d·esmentir a afifirmação categorica e irretor,quivel que tenho· a desgiraça 
de fazer n este momento. 

O .SR. LEoPOLDINo DE OLIVEJrRA: - Os esclare.cimentos da poUcia são uma 
especie de justificação para: fins e leitoraes. ProV'am· tudo . .. 

O SR. AzEVEDo LIMA: - Não ha como ·desmenitir a convicção, de que já 
se está sentindo totalmente apoderada a . população brasileira, de ·que o nos· 
so, regimen entrou na desa.balada fallencia do despotismo e frisa pela tyran· 
nia mais. intoleravel, não apenas intoleravel, sinão a.inda villipenfüosa, com 
que, nesses 'ultimos treze mezes do seu desastTado GoV'erno, vae o Sr. Ar· 
thur Bernardes mfelicita.ndo à Patria. 

o .SR. MOREIRA DA Roa:Ea: - Não apoiado. 
o .SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Apoiadissimo. 
O :Su. LEofoLDINO DE OLIVEIRA: - Apoiado. O nobre representante do . . C€a· 

rá sabe que a Nação inteira. está contra o Sr . Arthur '.Bernardes . . Aqui-mes· 
mo, ha mem'bros da m·ai-oria contra a sua politica e que não se mam·ifestam 
pür.que· as inJ'i.mcções não o permittem. 

O SR. MOREIRA DA RocHA : - Seria -pe1a mesma ·razão, então-, por que v. 
Ex. não se manifestou ·antes ... 

o SR. LEOPOLDINO DEl OLIVEIRA: - Manifesté-i-me logo que me conv.e.nc! do 
il'egimen àe violencias. Está aqui o meu discurso proferido a 4 de Junho des· 
te anno. Nelle encontrará V. Ex. •as razões porque assumi esta. attitude. 
Aliás, dev-o informar a. V. Ex., que todo sos a,dversaJrios do .Sr. Arthm- Ber· 
r;.ardes foram os seus mais ardentes {[efensor,es. Acreditaram nas suas pro-
messas {allazes. 

O SR. AzEVEll>o LIMA: - .Sr. Preside-nte, por desgraça dÕ: Brasil e soboo-
tudo dos prntensos e falsos estadistas desta nossa RepubHca inciptente, ·te· 
nho percebidb que .raros sã-o os que conhecem a immortal -obra de 'Montalvo 
;m.ostre do prunphletism-o e tambem, no Equador, ba 40 annos, 'VicH:rna. das 
·mesmas atrocidades e insidias de que no-s queixamos nós ·mesm-os, o qua:t Je· 
gou a posteridade a maior e ma.is peregrina das obras com que pôde um ge-
nio sul~americano r ecommeridM-se á veneração dos seus compatriotas. 

Em um dos seus J.ivros, 1sr. IPresid;ente, eseripto em castelhano ·esco!11'el-
to e mod.elar, que o ·mais pei;feito dos criti<cos sul-americanos, · o urugiuayo 
Rodó, considerou limpida linguagem do ultimo dos ciasskos do idioma cas-
telha no, 'D maior monumento do .e.stylo moderno, o saudoso Monta;lvo, a inol-
vidavel glo·ria .do Equador, traçou com a eloque.ncia que lhe e:ra .p;eculia.T, o 
quadro dantesco e trem·endo, dentro do· qual eUe se agitaV'ã, quebrando sua 
penna e enrijando suas lança s contra os dieta.dores da Republica do Pacif.i'co. 

Hoje, quem lê essas paginas e se abalança a comparai-as com os tem· 
pos sinistros em que vivemos, não vê differenç·a sensivel entre aquelle am· 
biente em que se desgraçava a republica equatoriana e essa atmosphera 
·plumbea em que impera o Sr. Bernardes. 

· Antes, pelo contrario, si à lguma di.fferenÇa existe, ê a favor, sempre e 
dnevitavelmente, a favor do tyrannete equatoriano, que •e:i-pulsou de sua ter-
!l"a e fez viver em um long o ost:ra,cismo dJe quinze annos a 'maior gloria llt-
terariia da Ameri.ca do Sul, que lhe sacrificou os amdgos, lhe confiscou os 
berns, l'he perseguiu a familia, o escorraçou e o casttgou e o· proscreveu çlo 
numero dos homens g111e haviam de ser aldmentados na .gamella; ·do seu the-
;:;ouro. 

~~1as, parece que foi a Providencia que !ürçou Garcia Moreno, tYl',an·no 11e 
baixa extra.cçifo, a fazer que o maior dos hispano-amerJ.ca nos ,cuja ,gloria lit· 
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tera.ria enche tod'a a historia do ultimo seculo de vida irepublicana e dlemo-
oratica na Sul Am,er1cá, S'e <insta:llasse, definitivamente, no numero dos se-
'bre-homens americanos. 

E hoje, ql.jando a ,gente T\epassa o's olhos por E.l Cosmopo:Uta, ,pelos Sfle1:"" 
Tratados, pelo Mercuridd Eciesiastico, se vê obr1gàdo a levãntair as mães aos 
Cl'!os, para render graças a .Deus, por te~ consentido na existenicia de um ty-
ranno que fizesse que a i;iú1na magnifica e incandescente do grande Montal~ 
vo escrevesse para o 1Equado'!' - e 42 annos <lepots para o ;proprio Brasil -
o ·mais vidleinto e acerbo dos . libelfos contira estes soberano,g, de arraial, e di-
tadorns dJe vlllagelros, ,que, como um nosso multo conhecido, surge das pro-
fundidades da provincia para deprimtr e rebaixar o nivel da cultura polit!Cll.. , 

O ;SR. PRESIDfilNTE: t---- Chaimo a attenção no nobre' Deputado ,para o dis-
positivo regimental, qÚe .prohibe He usem ex;pfessões injuriosas cofitrã as al-
tas autoridades dà Repu'bJ1ca. · · 

O :SR. AzEJVEDo LIMA: - Não poderá .V. Ex. dizer-me qulllis sejar:µ essan 
expressõ,es? 

A V . .&x., em cujo c;r1terio, .desde longa data, <Joirdialmente confio, cabe a 
attribuição de mutilar, como occorre quafil quotidianaimente, <Ís meus dI!!• 
Cllit'SOS.,. 

o :SR. A.DoLPHo BElRGAMINI: - Todos os <'la mlnol'lla. 
Ha poucos dias, em um discurso meu, sah!u atê 'Um pledodo sem a ora~ 

cão principal! . 
tO 'SR. AzEVEDo LIMA: - ... na parte que a susceptibH!dade possa conf:t:t-

derar attentatoria dá soberania da majestade sob cujo jugo vivemos. Coa,., 
~sso, porém, que não atino com a incon venienc.ia ·V<erbal de que V. CIDx. se 
Q<Weixa. Estou em que 'v: Ex.' sem embaTgo da sua extremada dedii'cação par-
tidar,ia, ha de :reconhecer, como .eu, que, quando um verdadeiro patriota e 
'brasUeiro se sente o Te.positorio das queixas de seus contemporàneos, não 
~õde delxaJr, em certa ,maneira, do transpor -0 limite da restricta urbanidadei 
parlrumentar, para - perm.ittá-me V. Ex. que o diga - marcar com e s:fnet~ 
da sua aspereza vocabular a enormidade dos atteritados que, nesta hora.. o:.. 
Nação brasUeiTa vae so!frendo . 

o SR. LEoPoLDrno DEJ OL!VfilIRA: - Nos Parlamentos dos paizes mais cul-
tos do ,mundo são empr1egadas expressões muito mais l!,Speiras do que as usa.-
das no Congresso Brasileko, nem po:r isso são ex1mngidas dos discursa.. 

O SR. AzEl\TE)DO LIMA: - Proseguindo, Sr. Presidente, devo declarar qu~ 
el!Se mesmo Montalvo, sobF~e a personalidade do qual acabo' de proferi'!' os 
mais justqs conoeltos, esse mesmo Montalvo, pa;ra quem a Hngua hespanh()1a 
não .guardava segredos e cujo vocabulario s6 podia ser compa:rado, em r1-. 
queza, na judi.ciosa opinião do mustre critico, á opu1encia de ·~ll~espeaire,. 
tambem teve, por vezes, de quebrar a linha recta die sua clá.ss[ca g•entllez!l., 
para assi.gnalar, nas ancas, com a marca do gado, r.e!asto, os dktado;res d& 
sua terra. 

Certo, Sr . .Pl'esidente, elle o fez com mais elegancfa, com m'ais gracilidade 
e mais experiencia da politica e dqs · homens do que o ·humHde representante 
do povo carioca, sobrie o qual vae incidindo a tra intemperante do Sr. A.Jr-
thur Bernardes. 

Posso afflr:mar, entretanto, a V. Ex. que não o fez com mBJis sin1cerM:a-
de, :com mafa ardor do ·que os que veem norteando, atê agD'ra o mandatarfo 
do povo, mais Independente, mais autonomo e mais emancipado da Republd-
ca, ll.costumado a viVler ao BJbirigo de leis li<be'I"aes, embora não desc.onheça o 
trato das tyrannias, mais ou menos parecidas com essa que agora nos des-
governa 

'Sr. Presidente, porque me veiu á memo;ria ou me acudiu a. intel1igenclia 



a leitura desse espl1endido flor~legio de critica contra o caudHhismo. sul-ame·-
ricano, que é a obra memoravel El Oosmopotúta, de Juan Montailvo? ·F1ot po:v-
que, a certo trecho della, em uma das mais esfuStiantàs e graciosas de suà8 
paginas, ,encontrei a analyse justa e procediente, dos movimentos subveTSivos 
de sua terra, capituao em que o .autor, começa por impugnar em prineipio e 
preliminarmente, toda sas reivindicações turbulentas, a poder de mov:·imentos 
subversivoa. 

PlNra o .g1~de Montalvo, como - e V. Ex., por· oerto, jti, devo tel-o per-
cebido - para i!IlJim tambem, as revoluções não são, V'ia ·de regra, propessos 

· ·habei•s e ex];)editos para regeneração dos. costumes ou p ara rehabilitação dos 
povos . Sei bem .que as reivindicações puliticas e sociaes, se quevem se'!' !e!taa 
"sur des roulettes", ' podem ser realizadas .pacificamente sob a protecção dali 
leis Uberaes e do regimen const<itucional. 

O SR. LEoPOLJ?INo DE OLIVEIRA: - O proprio Governo porne fazer •uma re-
volução ·po.J.itica; mas, quàndo . ella é necessaria e os ihomens do po·der não a 
realizam, é preciso que o povo afaste taes elementos, que constituem estovvo 
e que a nação evolva. 

O SR. AzEVEDo LIMA: - Nem as considero utei.s. Mas "est modus 11!1,l'ê-
bus": quando os ,governos não consultam aos interesses do povo, pela suru in-
capaddade . ou incompetencia, embora se conservem adstrictos aos tel11llos 
da Jiei ·e aos preceitos constitucionae.s, não ha como louvair as revoluções. 

O SR. LEoPOLDINo DE OLrVmRA: ~Quando o Governo embaraça a ev:ólução 
naturalm€Ilte ·deve ser apeado. 

O SR. AzEVEDo LIMA: - MaJ.ditos, sejam os povos que '[l'ãra eiHas appel1am 
substituindo-as aos pro.cess6s da persuasão e da ordem, dentro da lei 1e· da paz. 

O SR. LEoPoLDINo DE OL!VmrRA: - O Governo precisa compreheml.er o 
mmn~mto po!itico. ' 

O SR. Az!lVEIDo LIMA: - Mas .. quando os governos se desmand'3i!Il nos ex-
cessos do po·der pessoal ie de a'I'bitri ocesareo, quando a Ie1 -é prov.isór·famem:.e 
revogada e a donstitudção .sustada exactamente nos seus principias• de :riog'O' 
roso Mberal!smot quando os gq:vernos não observam as advertenc!as ·dos . que 
podem dai-as, quàndo transgridem os p:rinc·ip!os mais vulgares e comiemnhos 
da moral ·commum e da política simples e ac.cessivel, quando a lei é. lettra 
morta, quando a Constituição ra.H~ce, quando a !ibe•rdade é ~stràngulada quan-
do a justiça é ameaçada e sabo.rnada, ·Sr. Pres!diente, outro recm·so ·não- se 
me depara, além do processo 1drastico e violento, mas c•eirto ~ in!al1'1vel, (te. 
revolução! · 

o SR. LEoPOLDINO DE OLIVEIRA_: - Os factos é que mo.dificam . as qe1ã. 
Quar.do uma lei é ineompatJivel com o momento, com o ambiente polit!co, é 
p:rieciso reformar essa Iei, mas reformai-a; no sentido d'a co·rrente . que se 
estabeleceu. 

kssi1m procedeu aliás,- o illustre 11epresentante do Oearà depondo a o,Hgar-
chia Accioly, na sua terra, por meio de uma revolução. 

O SR. AzElVEDO LIMA: - As leis não podem estar sujieitas a.os capriclios 
dos cadq,ues ou dos regulos de qualquer malaventurada terra. 

A's rnossas !e.is, ·sr. Presidente, :não pode1n os que vão des.manchando a 
RE:publioa no chláos da diss·o!ução .poJitica, 1ás1 nossas leis não · podem ellílfl 
:imput ar a responsabilidade dos d~atinos que se commettem. Elias são o'l)ti-
mas, foram ela:boradas eom meditaçã;o e com patriotismo pelos precursoo-es do 
r.egimen. A nossa '·prn1pria Constituição, que tem sddo o velhacouto de todal! 
as di·soluções poJJücas €1 o manto oom .que se vão co•brindo 'violencias e liber-
tinagens republicanas; essa propria Constituição, :Sr. Presidente, por vezes 
traduzida da língua ingleza em calão ord-inario, e que agora querem de navo 
empestaT com os maiores e mais grruves deelizes da grammiatica [JOrtugueza; 
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e&Sa prnpria Constituição é, no gene.ro, o modelo <para todos os regi.moos de-
mocratlcos, um exemplo vivo de mierall=o ! 

EUa não impediu, sem emba't'go de tudo isso, que depois d€1 trinta e cinco 
annos de arnargu.rada vida reipublica.na, fos.s:emos levados até ~â. >horda do mais 
-trurnllento dos aby·smos, pelas mãos inhabeis- do Sr. Arthur Bernardes. 

o SR. LEOPOLDINO DE ÜLIVEIRÁ; - .S!i é . Uberal a nossa Oonstituição e per-
mitte esse;s abusos, .imagine-se .depo·is de reformada como quer o Governo! 

O SR. AzElVEDO LIMA~: - Onde eetá o bom senso dos homens publicos 
do Brasil? 

O SR. PRESIDEJNTEJ: - Lembro de novo ao nobre Deputado que rpelo ·Regi-
mento nãio é permitUdo ao orador usar de e:x:pressões of:fensivas aos ;poderes 
puib!icos. · 

O SR. AzEVEIDo .LIMA: - 1Deseja.ria que V .' Ex. me indiOO.Sfle, .Sr,_ Presl-
dente a,mistosamente ~·uai o vocabulo que empreguei e que destôa ·dessa b,ôa. 
norma. 

O SR. PRESIDEJNTEJ: - Estou c hamando a attençã.o do nobre pe;putado. 
O SR. Aoor.iPHÔ' BEJRGAMINI: - O or.ador estâ. fazendo referencias a factos 

e não a pessõaSÍ. _ 
O SR. AzEN.EIJO LIMA: - A tref.ega · ingenuidade desses homens levou-os 

a fazer que concebessem a ;po0ss·ilbHidade de modificar o ambiente n·acionaJ 
com essa· therapeut.ica anodina e_ a,!eatoria, mamirpulada nos labora.rios da esta-
rll :botica do .Sr .. Herculano de Freitas. 

Senhores,· sem rpossd'vel que o Deputado Herculano de J.<U-eitas·, leader da 
bancada de São Paulo, professor de 1Direito Constitucional, tradição do magts-
terio, exemplo de intis·lUgencia no ensino sup.erior da '.Republica, cl:legue a 
imaginar que se cure a enfermidade social do J3rasil com os gallicismos lle 
suas descompa:ssadas emendas·, remettidas, sem a menor revi.são e s·em lavor 
litterario, atê o pJ.enarfo da Camara? 

O SR. LEoPoLDINo DEJ OLIVEIRA: - Q :prodedo n ão é, propriamente, filiho do 
Sr. Herculano ·de Freitas. 

O .SR. AzEJVEJDO LIMA: - Sel:â. possiveI, .Sr. Presid€inte, que umà reforma 
constitucional, que oomeça desde já briga.nd,o com a grammatica, coilidJndo 
com a synta;xe, entresaichada de seleclsmos, se .proponha restabelecer a ordem 
constitucion•al nó •Brasil, restamrando a paz, a tranquillidade e a conoordia das 
ifamil!as? 

o SR. ADOLPHO BEJRGAMINI: .- Pelo menos, a deSOi!"dem grammatical é 
evidente. 

O 1SR. AzEVmÍx> LrM:A,: - Não, .Sr. 'Pil'esidente, o que ahi vem é o fvuto 
bastardo de nossa politica pedestre, uma ameaça tremenda contra os princd-
pios mais profundamemte Iiooraes da ordem constitucional, é o attentado 
contra o .liberalismo, a conságraçã.o dos estados · de süio, a .profanação 1a. 
grammatica ... 

U:m (povo, .Sr. P-resldente, .que de<Sres1peita a sua lingua, que afit'ronta· as 
regras do vern:aculo, que não venera os padrõ'es da sabedoria patria, do ' que 
dâ attestado este enxame de emendas do Sr. Herculano de Freitas, este povo 
não ê digno de viver no· regímen e na ordem constitucional. 

O que se pretende fazer no meio de erros e de deslizes, de desmaze!.o e 
pouco ·caso a mancheias, é so•negar ao· povo os ultimos visiumbres da liberali-
dade que a no.s~a !Constituição rermblioana comporta, para legalizar, de modo 
definiti:vo, officializando-os, os attentados deste Governo. 

Da1qui ·por deante, efd"ectivamente, si, acaso, se transformasse em lei a 
PrQposta o .Sr. Hexculano ·de !Freitas. ' 

o .SR. ADoLPHO BERGAMINI: - QUod Deus avertat ! 
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O .SR. AZEVEDO LIMA: - ... o Sr . .Arthur B e:mardes podel'ia consumar, 
dentro do r eg,imen oo·nst!tuoional e á. ·sombra de seus principfos - fruto dru; 

· -ligações do .Sr. Hfilcuiano de Freitas com os · compaDJheiros de oorrentE! poll· 
tica, em um conallia.bulo mais ou menos .impenetl;'ave1 do Cattete - os ac!oS 
que hoje aberram do senso constitucional. 

Mas não, não .passará a ser lei e.sse instrume:nto asiatico. de supploicio !Para 
a Nação brasileira, porque nós, os da m~noria parJ!a:mentar, faremos da,I 
nos.sas fraquezas forças (apoiados aa minoria) e TIOS esgotaremos· na luta es: 
fa1frunte •contra .o attentado que iie está 1u.rdindo . C'aihiremos vencidos, mll.'! 
irrãv permittiremos qu.0 por S'obre ,nós trrunsite essa peça truculenta i:om que 
se i'lldii:gna e revvlta a Nação. 

O SR. A.DaLPHo J3ElRGAMINI: - Não- descançaremos um minuto. 
O. SR. AzElVEDO U::.irMA: - Em;quanto não _fôr aipprovada, e nu~ca o sera:, 

Deus louvado, fóra da lei esta:riá o Sr. Arthur Bernardes; f6'1'a da Constitui· 
ção :se consemral'á ·el!e emquanto fôr deportando o,s nossos patriclos :para t\lt· 
tremos c~mfins da Republica, para entre.gal-os á acção exte·rmi-nadora d'os: he· 
matozoarios; d'óra da lei continuará el.le tOda a vez que remettE!r !Jlara os ca· 
Jaibouços, onde cumprem -penas os sentenciados de •Crimes -càmmu.ns; os mala 
authentlcos .e !idimos e:xipoe:ntes das nossas forças. armadas; fóra d:a iei !l€ir· 
s1stirá e.Jle em•quanto confiscar os bens da impr~nsa carioca, · sonegando..{]ihe as 
su'3JS offücinas e ved:ando-lliie.s a purta, como 1que a impedir que ciTculem ali 
idéas, que wr0gue a !ibel'dade, o pensamento que commove a Nação; fó;ra da 
lei :ficará o 1Sr. .Arthlj.r Be·rriardes deixando de prover nos seus cargos os I>l'P· 
f,ei;;sore.s OiUciea e Labou.riau, que conquistaram suas ·cadeiras em co.ncurso 
e fl.OS ·quaes o ;s'Jlpremo Tri'bunal .Federal conced0u habeas-corprus •para a re· 
paraçãio dOIS seus ilircitos. 

Não desejo ai re'Voiução •pela revolução, Sr. !Presidente. 
E' o Sr. Arthur 1Beirnard·es que a eH:a me ·pro.pelle. 
P01Uco se me dá a ipr.esença do Chéf·e ode E·stado que a providencia, a má 

;pr:orvidencia, fez que ascendesse á ~eurul do Cattek.. O que me importa, o ipor 
que 6'11. zelo mudto, o que eu não ·q.uero que entre em deli•quescencia cc>m!)let~ 
é a h,on.ra do pai21, a tr;W.ição da RepubJ.i,ca, o li:beraU.smo do regimen. 

'Para •honrar meu ipaiz, 'para ".dtg.nüical-o, co.mo me cumpre, pata rootau· 
irai-o na ordem e . na p,az, . na ~staoaida continuarei, ipugnando por todos os 
m·eios ·suasorios ou. violentos, rawaveis •Ou drasticos, pela razão _ou pela foTça 
pela justiça ou pelas armas; e o .brosHeiro que o ·não fizer, o brastlefro que, 
sinc'€lraJmente convencido como eu estou, de que a Nação não é mais agora do 
q>1rn uma pr:opriedade sobre a quaJ tripudia o Governo, não se di.s:p.uzer tam· 
bem, ao mesmo pas~o, a ·e>Illiprestar seu esd'orço· physico e devotamento múral 
ou inte llectual á salvaÇão da Patria , mão será digno de s·0r .guardado na me· 
moria dos concidadãos ou de •merecer'º respeito dos vindouros. 

Que •oulpa tenho eu, •Sr. Presidente, de que, falhados todos os meios, ln· 
nocuas todas as ~>verttmci:as, desrespeita dos to'dos os avis:o.s, inobser.vados 
todol'! os conselhos, p:rÔ.s1gam os 1benef.icüarios da administração •pres•ente, nessa 

· solidariedaide ao Presidente da 1Republica, respon.save! por t antos erros? 
Er6straito liruoedemonio, t ambem como o- S.r. Bernardes era um cidadão 

co:mn:imm, que vivia descomhecido da A'.gora, no silencio do seu tµgurio. 
O SR. MOREIRA DA R.ocHA: - M ais .e .este homem V. Ex. deu ap.ofo vara 

fazei-o !Presidente da R epublica. 
O SR. AzElYEIDo LIMA; __:O Sr. Arthur Bernardes ·era um homem obscuro, 

egresso do s .ertão de IMiina.s, por iosso mesmo por a l.gum tempo me imlpirou· li. 
confian9a do.s homens· descon;heci•dos. 

O ·Sn. ·MOREIRA DA RoaHA: - Eu não oonfio em homens desconhecidos. 
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magistratura do· paiz'. Erós.trato abandonou o anonymato para arrostar os 
[lerigo~ d:a notoriedade ;publdca, pass,ando .por cima dEJ Widos os princípios da 
pi'opria religião, despedaçando ·OS idolos, transfoDmrundo-se em u.m konoclaistà., 
destruidor ·de templo.s. iFe21-se crim:i!Iloso. O Sr. Bernardes Já que não· poude 
.r.estabelec<-·r a oridem e.conomica do paiz profundamente abalada ... 

O SR. MOREIRA DA RoCHA: - Ab,ailada por aq.uel!es que não deixa.m S. Ex. 
governar. 

O SIR. AZEVEDO LIMA: - ... abalada em oous ·fundamentos, jlá que não 
pôde organizar· tambem a vida política e pa,rti·daria da Nação ... 

o ,SR. AooL'PHO BERGAMINI: - o Sr. ArbhUJ' Bemrdes attr~bue ao Sr. E:Pi-
tacio Pes.sõa as di:fficuldades financEJiras do paJz. 

O SR. AzEVEDO LlM;A: - ... começou de adoptar os processos vfolefitos e 
arbitrarias para impressionar a aJma nacional. .Para q11.Lebrar a obscu'ridade 
em •que :riermanecia, •E,rootrato . :foo mais ou menos o mesmo, teve de adopta.r 
,o crime. O Presidente da IR.epubHca para paisear, i!nscrj,pto na •historia, a 'pos-
ter»dade, subivertem toda a ri.assa ürd·ern po.Jitica, social e ecm!omica: .Arcadas 
ambo. 

0 SR. .MOREIRA DA RoCHA: V. Ex. etá fiazendo in\j•ustiça ao Sr. Arthur 
iBernardes . 

O SR. AzEVEDO LIMA: - O aesarismo do .Sr. 'Ber.nardes, a ernferrnidade 
mental de Erósrt:rato,· da qual vem, o nome de ero.stratismo, é.stão f~atel'nal, e 
intimamente ligados. 

Lacassaigne, eminente professor de medic;ina Jegal de uma das grandes 
Faculdades de França ... 

o SR. PLINIO CASADO: - De Lyon. 
O SR. Az.EVEOO iLIMA: - ... de Lyon, segUl!ldo d:i!Z o illustre pro:f€1Ss:or de 

:Direito P,en:al, •OOn.heaeu e catalogou , pe:cieitamente O mal de que está apossa-
do o Sr. Bernardes. ChMna-se elle ce:sia.rismo da peior especie, de pesSima 
qualidade, popq'lle Cesares ,Q.ouve •Q. oo tivera,m de lançar mão do ferro e · ~as 
armas, em bem da ~atria, para •estabeleoe·r a oroem e engrafildecei!'.'. a Repu-
IÍl,ica. O p.roprio Tiperio, que go'V'ernava do fundo de sua i1ha de Ôapri, ate-
inor.rsado •éom a possibilidade de um levante na. opindão .publica, como o ST. 
iBem;ardes Gove·rna do.s fundos do IC'attete ibEUn guar:dado, o p:ro11r'io Tiberio, 
como Dctmiciano, como Calígula, como toda a legião de crimi!nosos que . transi-· 
tairam pelo JJOder, lançou mão dOS recunsos ma.is VÍ0,1entos paira a sustentação 
do Gove.m10 ahsoluto e ipeS'soal no .qual se consubstanciava, por ehtão, o pro-
prio futuro da patria e da grandeza ro~ana. 

Era pil€<Ciso, Sr. IPr·esiêlente, 1que os or'imes se perpetrrussem, po·rque a fa-
talidade historie.a .recom:tnendava .na,quelles tempos ominosos do fanatismo 
romano, o uso da violencia, dos suppllcios, das per.seguiç.ões e das maldades, 
vara que não cerrassem as iazas as . aguias ro·manas. Mas•, o Sr. Bernardes, 
nestes .teffiú)o.s dEJ !hoje, que não correm parelhas com os de ha dous mil annos, 
encontrou a Nação tramiqudlla, 'Vâu o ohe:fe da .colligação que lhe era adversaria 
depondo as armas e cons1derando·-se venicido no :rileito .que julgaya vi·ciado, 
mas •contra o 1qurul elle se não .queria insurgir; 0 Sir. Bernardes encontrou a 
im;Prensa do Districto Federal, qu.e contra elle se açodara, no mais· ;i:ustt> e· 
.prophetico dos temoroo, aiqudetada e calma, na esperança de que o soo go.ver-
no viesse srulvar as arcas do Thesom.'o. 

O SR. AooLPHO iBERGAMINI: - iElncontrou-a em uma situação de expe-
ctativa. 
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O Sa. AzElVEDO LIMA: - O Sr. Ber.n:ardes encontrou a Nação brasileba, 
e até o povo da minha terra, q'lle ihe vinha votando de alguns i:nezes aitm.z o; 

•. mais ·justo e intelligênte dos resentimento'.s, encontrou em toda a PM'te, em 
todas as class·es so:c.iaes, eirn todos os lares, em todos hrasHekos, um grão de 
es·pera;nça;· encontrou, sdnão um oceano de fé ao menos uma tenue pal'ticula 
d.a cornfiança lllO seu 1governo, que elle havda promettido que, S€ f.a.ria sem 
r.ancor e sem. odios, porque o Presidente saberia, com habhlitade e penspicacia, 
esq•uecer, nas horas amargas do Governo, os rancores 9.ue por ventura ti<ves-
sem .podido despertar nelle as campa.rnhas contra o oandidato. 

O S'R. ADdr..PHo '.BERGAM°I~I: - E' e'Xlacto. Tomou es•se compromisso com a 
mesma facilidade com que o abandonou. 

IO SR. AzEVEDO LIMA: - Foi em 'Um ambientB de serenidade e de í)az que 
se abriu o escuro quatrlennio do S:r. Arthur Bernardes, e, ao Lnvez· de corres· 
!IJOnder rus esperanças de todos os braisileiros " .. 

O SR. ADOLPHO BEJRGAMINI: - E cumprir a pràm~sa feita. 
0 S1R: AZEVEDO LIMA: ·- ... que vibraVlaJJn em consonancia coi;ii a feJ.ic.idlJ.. 

d~ patria, est:Já, de maneira intransig-en.te, e fmpJ.aaavel, cumnrindo o jura-
mento da desforra . 

.Nã.o· ih.ouve momento eirn que ã sua intellf.gencia accuidisse a convioção d~ 
que a poli_tica ·exi.ge dos ihom'ens q'Ue .ascendem a .o poder o despojarem-se das 
máJs iqualidad€s com que a natureza infeliz os dotou. Não- comp'['.ehendeu que 
o :gemeroso povo brasilei.ro ·não did'fore ·de :nen'hum doe · outros po>'os sobre Q! 
q'Uaes o peso das ameaças em ve•z de •amortecer · os sentimentos 'patrio.tié-Os, 
antes os comdta ' ás rei:vinfüoo.ções sonegadais aoncuicadas. , 

O resu~.ta'd.10 aihi estlá: a su·a adaninilst:r'ação economi!ca sacrificada totai· 
mente, pela preoccupação de guaxdar o Governo com a .Policia. 

O SR. MOREIRA DA RocHA: - :Preoccupação de manter a ord€m .. 
O' SR. AZEVEIDO lUIM:A:_. - O s•eu desequfübrio politico, li, que o panie'O o 

levou, <fez que um dia recommendass'e, o'll, por outra, exigisse ao Co.n~sao, 

a a;pprovação do pr.ojecto de lei que mstit'Ui'll o inflaccionismo illimitado. E 
fogo dep:ols, mezes apôs, a:iroepenldido de ter disseminado pelo· Brasi.I, a jl!X)to 
cont·inuo, as notas 1s'Uspeita<; do Banco Central de Emissão; expuls•ou dia adml-

. n-istração desse estabelecimento banc'ario ·a figura em que êl!e mais confjava 
para a regeneração da nossa ca,prucidade 'financeira, voltaindo á politloo, a.nta· 
gonica, á política oppost~, á politicia de restriqção emissionista . 

. · -Foi oess•a situação gerada pela insta'biHdade mental do Governo, que ain.d!J; 
o levou,. e o es•tlá levando, a querer fazer que se trans!fo·I'illHl em reaJ.idalÍB esse 
projeéto de reforma constitucional ... 

O SR. LE0PoLDIN9 DEJ or:rvmRA: - .s§:o factos que provai.D - a incllJPGCiidade 
do administrador. 

O ,SR. Az'ElVEIDO LiMA': - ... mostro que faz passar pela espinha doFsal d9' 
opposição o caJ.E'!frio do terror ·e o estremecimento do susto. • 

O :SR. ADOLPHO BE1RGAMINI: - !Depois de ter dito, ina sua p.Jatru'o:runa, quo 
bastava que OS .pol!ÜCOS CUffi/prissem a Ccinstituição para que el!a prodµzisse 
os ·melhores resulta'do.s e melhores frtitos. Ãinda uma vez, assumindo perante 
a NaÇão um conlpromis,s_o, fez di.ametra;lmente o contrario. 

O SR. ~OREJIRA DA R.ÔêmA: - Nesse particular, o Sr. Arthur BernaTdes rião 
tomou compromisso. 

\ 

o , EfR. :AJDoLPHO BElRGAMINI: Jii li, aqui, o que S. Ex. disse na súa ,pia· 
táfo1)ma,' quamto a." .revfaão; mas a Mis•são Britannka veiu e obrigou-o a 
:llazel-a .. 
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o SR. MOREIRA DA iRoCHA! - E' uma :i!Iljustiça que V . ·EX. <faz ao Sr. Pre-
sidente da IRepuolica, q1Ue, desde a prestdencia de Minas, era pela relfonna da 
Constituição. 

O~. ADoLPHO BERGAMINI: - Não é .o que está na platiaforma de Governo. 
o ;SR. lLEJOPO•LDINO DE ÜLIVEI!RA: - IIDstiá mi, plataforma do Sr . .Arthu.r !Ber-

l!Jarde!s. :S. Ex. -deixava a questão aberta, annunciando até as suas resel'\VaB 
a respeito dia reforma. 

O SR . .AlJOLPHô BElRGAM-INI: - E, mesmo, essa .phrase de S. Ex:. - questão 
aberta - tem a S'lla significação muito especial: tinha por 1ftm ,não perder 
dS elemento.s elei1Joraes do Conselheiiro IRuy .Barbosa. A veir'dai!eira opfalião 
do .Sr. Arthu.r Bernardes, parém, era rpelo cumprimento da Constitlllição, oom 
tudo o q.ue nella se contem. . -

O SR. LEoPoIJDINo DE OLIVEIRA: - A verdruie é que S. Ex. 1 erã anti--rev!-
sionista; a r evt.são veio de poÍJS para !facilitar ainda màis a sua politica. Aliás, 
elle entendia que o presdde nte não se devia immis.cuiir na reforma, o que não 
está cumprido. 

O 1SR. Az.ElVEDo LIMA: - Saiba, porém, o Sr. (Presidente da Reprnblicia qu_e, 
ai lhe é possivel, a:i!Ilda que não seja Hcito, e, seguramente, ltcito não lhe é 
desregrar o paiz e possiveJ nãio lhe será, todavia, legar â posteridade a obra 
v-esg.a e capenga da revisão constituciorual. As alterações da nossa Carta 
Magna nã,_o pod!em ser- feitas na obscm:idade •e nas sombras · desse regimen de 
excepção, não podem ser leva<llas por deante, agor·a, nesse t ermi.no de seu 
allcidenta:do gover:no, afim de operar para o fµturo . 

·os nossos coevos" els nossos c ontem·poraneos e, do m esmo m.odo, os vin-
douros, oi, que- nos ·substltui.rem nols avatares da cd'Villização, nunca, pela graça 
de Deu:s, 'Poderão acoimar-nos a nós, representantes da minoria parlamentar, 
de ,haver contribuido, senão com a nossa solidaried:ade, ao .menos, com o 
nosso s ilencio e indiiff:erença pa,ra q,ue se consumaisse o mais grave, o mais' 
duraldouro e o menos T€Jparavel dos attentados C.ontra a honra nacional, q.u~ 

resultaria da tred'orma da Constituição, neste instante. 
o .SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Apoiaqo; modestia ,á l]Jarte, a Nação nos 

fi{)ará devendo .esse inestimaivel SBrviço. 
O SR. MORIElIRA DA RocHA: .- Não J:l!e re1fi.ro a VV . . EE:x;s., rrias â maioria 

dos .que combatem a re'Vis·âio, já fizerem ideliLa uma arma oontra o go·verno. 
O .SR. ADOLPHO B!ElRGAiMINI: - E que lJmpor.ta -isto? Sorrios· cop,trarios â 

reforma em um ambiente destes, sem· liberdade s~quer para dis0utir am-
plamente. 

0 SR. AZEVEDO LIMA: - Nós todos dá, mi·npria parlamentar, .quer .da Ca• 
mara, quer do Senado hav.emos de nO<S opp·ôr tndefesàniente, a eHa. 

O SR. LEoPoLDrNo Dlll OLIVEIRA: - Querem reali:ziar a reforma,
1 

s'em dis-
outil-a. 

o SR. MOREIRA DA ROCHA: - Si V!V. EEx. são ·os primeiros a dizer que 
hão de d.iscutil-a, como ê que se póde discutir?! ... 

O SR. A!DOLPH-O J3'1ilRGA:MlNI: - Os congiress}stas podem fazei-o, ·mas a im-
'Pfe'nsa, as associações scientificas? 

O SR. MOREIRA DA RocHA: - /Não ~sou apaixonado .neste_assumpto, mas a 
verda:de 'é que a imprensa a tem discutido. 

O SIR. AZEVEDO LIMA: - Sr. P.reS'idente, nós todos, membros da maioria 
parlamrnn.tar com aissento nesta , e '!la 011tra Casa do Cong·resso, somos, sem ex-
c~pção, p.arti&arios da revisão ·dOnstitucional. 

o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA:' - Isto jâ foi declarado á (imprensa, '!JOlr 
um communkad·o da :minoria. 

O SR. AZEVEDO LIMA: - N6s m esmos, atravê·s da nossa vdda politica mais 
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ou me:nos longa, vimos prégando, vim.os, ?té deslfraldando, como !bandeira· par-
tidaria, o .principfo da reforma ,comstitmcional. 

o tSR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Vou mais longe: s.ou p·arlrumootarlsta. 
O . SR. AZEJVEDO LIMA: - 'Um des mais gloriosos títulos com que poderei de 

:tutui:o e.n.f.eitar-me é ter es.tre·ia do os meus prime·iros passos rua; vida !POii· 
tica, pugna ndo ao la.do da bandeira do Civilismo ... 

o .SR. LEOPOJ.IDINO DE OLIVEIRA:. _::: Etu tamJbem. 
0 Sfü AzEv!iIDO LIMA: - ..• sob a égide ·do augusto, do maior dos homel1J! 

do seu tempo e da .sua raça, o g'rande e inolviciavel ·br.as:i:leiro Ruy Barbosa.. 
o 1SR. LEOPOUIJINO DEI OLIVEIRA: - o projecto de r€1Visão vem com ailguns 

princiJ}ios ·de R uy \Bar,bosà, para dO'urar a pi! ula. -
O 18-R. MoREIRA DA RooHA: ..::... O :projec1to pôde _ser discutioo, mas, no seu 

eonjunto, é magni1'ico. 
O SR. .ADOLPHO BERGAMINI: - Tein umas emendas inocuas e outiras te-

rozes. 
O SR. AZEVEDO LIMA: - Naquel!a •caimpanha, em Q•UEi a extraord!na.rla 

mentalidaide ,acenava aos S€1Us correligionarios oom à reifo~- da carta co'n· 
stitucional - e.Jle para quem nunca rfoi motivo de· temor e de receio o ,toca~· 

s,e nesse 'I'abú, que agora está sendo ,profanapo e vio:lado por aquelles• mes· 
mos _que, . ,em l9;10, o combatiam - levantou::-s .e, c10m.o· muco argumento a 
op,p.õr á can.didatura do i>Jlusrt:re prócere da :agitação <Civfüsta, o motivo da re· 
forma constitucional .&ue elle propugnava, allegaaido-se q·ue oonsfituia ameaça 
ã ;Paz e á oridem rep,ubJicanas. 

-O SR. iLEOPOLDINo DE OLIVEIRA: - Muito bem; foi · justamente isso. Mas 
elle não lficou a duas amair·ras, como esteive o Sr. Allt.hur Bernardesc . 

O·SR. MoRE!Eil. DA·ROOHA: -- Não apoiaido; V. ;Elx. está SEmda injuisto. 
O SR. AZEVEDO LIMA: - 1Não abandonáJmos, ,S·r. Presidente, as nossas con· 

vicÇões; .estamos imp.erterrit.os na defesa dos ITTOssos pri!ncipi~s; não nos pe-
jamos de confessar as nossas crenças revislonistas. 

O SR. LEóPowrNo DEl .OiL:rvE:rRA: - Vivo fosse o Sr. \Ruy .Ba,rbosâ, estaria 
no Senrufo a prégar ·;;on.tra a ructtual reforma. 

o SR. MOREIRA DA RocHA: - Estarfa a defendel-a. 
O SR. LEDIPOLDIN~ DE OLIVEIRA: - Não o fa.ria; a sua vi'da politfoa; o seu 

passado indicam q'Ue S. Ex. se op•poria á reforma nos moldes· da .proposta. 
O .SR. AZEVEDO LIMA: ~ Aoceitlãmo:s a re·fqrma óonstitucionial. em these, 

em doutrina ... 
o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Mas esta, restri·ngindo a 11berdade? ! ... 
o ·SR. AZEVEDO LIMA':' - .... reforma ique já derfendernos e que pleiteamos, 

quando a bancada qo RJo Grande do 1Sul, o·b~diente ás orden·s dfota.toa:iaes do 
Sr. Bo-rges de Medeiros, se oppunha teria:llmente ia que se incorporasse ao 
texto constitucional a ·grande e formo.sa ·somma ·de princupios que o Sr. 'Ruy 
Barbosa lanÇou em sua 1 campanha. 

N&s, apenas sahidos da Faiculdiade, quando ainda o Sr. Arthiur Bema.rdes, 
obscurn po-litico de arraial em Minas, fiiiado· á poliUca que então se opptinh!I 
á campanha brifüarnte do inesquecive1 e immortal · Ruy Bal'lbosa, se c'ollooava 
ao la.do de Borg.es de Medeiros, já acceitava.nws, integra1mente, ;:i.. these deS€111" 
volvic'Va pelo nosso mestre e chefe. (muito bem). Continuamos h0je a laiborar 
nas mesma s ;;unvicções. 

~ revisão constitucional de'V'eriá fazer-s•e, tem ' de fal'!er-S'€, porque a fata· 
!idade d;ais cousas não permitte que a evolução lüstorfoa das constituições se 
páralyse . 

O Sn. .AOOL<l'HO BERGAMINI: - A !l'eforma não se ·farâ agol"l!, iiorq,ue a mi· 
notj:a ha de -oppôr-fae todos os 'Obstaculos. 
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o SR.' LEOPQ.LDINO DEJ ÜLIVEÍIRA: - .De pl>eno accôrdo; si não -se fizer, S'erâ. 
em virotude !dos abices levantados pela minoria.' 

O SR. AZEJVEDO LIMA: - , A ref01rma constitucional é cousa tão séria i. 

,transcendente que nã~ pode·mos co;i:nprehender que ella •se •pessa fazer a.o 
sabor e disoreção de um _go.vern.o de prepotenda e aJrbitrariedade. 

O ' SR. ADOLPHO BERGAMINI; - Pode ser q'ue se modifi-que o pensam~to 
da maioria. E' um.a esperanç·a. 

O SR. AzEVEIDO .LIMA: - Queremos a !revis-ão constitucional; não esta 
com que se nos ameaça,. mas _a que se preponha alargar e dilatar o ambito· 
da liberalida!de brasiledra, a. que· -se des.tine a consagirar no .texto insophlsmavel 
da Constituição a am!lo!itude que o !Supremo Tribunal tem, atrav~s, de annos 
e das tradições, con!ferido ao _instituto do hiabeas-.oorpus. Ao :passo que o Sr. 
Arthur Bernard-es quer res1Jringir ·e .estreitar o rado de .acção 'do poder que a 
Constituição attrH:Ylie a esse inetituto, nós outros, remanescentes do liherailismo 
civilista, paladinos daiS tradições r®u'l>licanas e advogados dos· -gra.Ildies· prin-
cipias que• asseguram .a prospea-idade da patriã dentro da ordem constitucio· 
11al, punimos, ao · contrario, porque se var-ram as II'estri-cções que a casuistica 
constitucio-nal .possa oppôr ás verdadeiTas reivinfücações. 

>A. reforma con1stitucional, Sr. !Plresidente, ha de se fazer, ;Pois. E' dnexo-' 
ravel e irnpresoriptivcl. Mas, asseguro a V. ®x. ~ por.que -nest~ momento 
me -considero autorimdo a falar pelos meus ICOill'.lJPanheiros de lutas ,P()!iticas, 
pelos eminentes reprel?"entantes da rpatriotlica minoria pa.irlaimentar -: eu e 
m~us conre!i.gionarios, Sr. Piresidente, não p-ermittiremos que se verifique no 
governo do Sr. Anthur Bernardes. 

y\' naç.ão .brasileira, àos que vierem apôs nós, coaj':lamos a tarefa de no~ 
julgar . .. 

o .SR: ADOLPHO BERGAMINI: - Ah! teremos de ser julgados, todos! ••. 
o .SR. MORIElliRA DA ROCHA: - Todos. 
O SR. AZEVEDO LIMA;_ -,, ... e contamos com a g-r.ata esperança . ." . 
O SR. ADOLPHO sERGA.MINI: 1 IBJ. os II'êos não s:eremos nós da md:noria. 
O SR. AzEJVEJDO LIM:A: - ... com a gira.ta esperom.ç.a dEJ rque sobre nós irâ 

f1airar a .beri:ção certa dos ·brasifo·iros âgrac1ecidos. (Mu!to bem, -muito be'lYJI. · 
O orador é cumprimentado.) 

1SEJSISÃJO DE 10· IDE A!GOSTO 

O Sr. Leorpoldino de Oliveira (sobre a acta): - •Sr. Presidente, d'esejo 
!aze·r urna p eiquena r-eclamação, afim -de que o iJius.tré ISr. 1° Secretario da 
camara possa, de O'lli:lra feita, E:·vitar certos inconv-endentes ·na censura que 
S. Ex·. dignamente rfaz nos di-scursos ipronliillc!ados nesta Caila. 

Quando o ho-nrado 1Sr. Pres·idenrt:e da C.ama.ra chamá. a attenção do Depu-
tado par-a a inconvenienleda de certoL!f e determinados 'termos eillJJregiados, 
o orador em geral, .como eu ·faço, ·:res ponde a S. Ex., dizendo conformar-se 
em q·ue ,sejam reti-radas essas exipressões. 

O must·re :S.r. 1° ISecretarfo, S.r. Rresddente, exp.Unglndo os meus discur'•· 
sos de palavras 1q111e considera anti-prurlam-enmres, nem sempre as substitue, 
e o :que é mais grawe, no meu ·entender, II'esta!beileae a advert.encia feita pelo 
Sr. Presid€111te ao 01rado·r, advertencia que, uma vez cens.urado o dfacurso, 
lravia ,sido antes ·retirada pela proprfa tachy.graph~a, e Q:\le, :ficando na oração, 
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não corn·esponde, evidentemente, aos 'co.nceit013 ém1ftidüs anteriormente, e que 
a fillotivaram. 

!Faço a r ec.!amação, !Sr. Presidente, PDII'<!Ue, q,uam.do d'aI:lo, tenho a pre· 
occupação de empregar· voicabulos que absoJJutamente a ni.nguem oif,fendam, 
Niunca desço, ainda que .tenha motivos para tal, a mticar a 'Vida privada da 
ihomem ail.gurn, poi!'.qu& só ·o considero, do posto em que me encontro, como 
homem ,publico ;, politico. 

:Aos S:rs . tachygraphos, tenhó pedido, por vezes, modif~q uem, substitu!n. 
do-as, as mi.ruhas exipreS'sões, quamdo ellas possam melindJrair a qíuem qller 
que seja. 

Jullgo-me, assim, ·com autoridade para soli.citar, e esperar confiante, que 
o illustrre Sr. 1° 'Secretario, quando tiver de censurair os meus dis.cwrsos, faça 
a neeessaria sub19,tit1llção das palavras, juLgadag imp1roprias, nãe carnservando, 
porém, a advertencia ;feita pelo Hliustre Sr. iPiresidente da bamara. 

Era o que tinha a dizer. (Mulito bem; muvto bem.) 

O Sr. Afranio Peixoto: - V. Ex., isr . Presidente, me pennJtt!t'â que, 
estando com a 1Pa~avra, eu aJbUJse deHà perante y. ·Ex. e meus co'J!le.gas, •PM'il 
'lllma e:ioplicaçã.o IJ.l€6soal, relaibiva ã citação do meu nome, na sessão ipassada, 
ipelo honrado coH.ega, -Sr. iLeopoMi·no dei Ol<iveira, cujo mQme decfüno, "data 
venia". 

!Sr. P iresideillte, a m<im me rtem aicontecido essa cousa triste e, por "veze~ 
burJJesca, de me ver ciitaào e-0mo aut01r de ·· iMedi<Cina Legal, contradiotol'la-
mente, no :Jury, <pelo pcrom9tor 'J.lUiblico e pelo advo.gado de defesru. Tod\\'l 
eHes leem o mesmo livro de ·'.Miedici-na ,Legal, e todos reclamam para si, para 
o seu partido·, -O Sr. Mra nio Peixoto. 

0 SR. ADOLPHO BEKlA.'.MINI: - V. Ex. é disp'Uitado . 
;() SR. AFRANIO PE>lXOTO: - Obrig·adQ ao me·µ c,a;ro cornega. 
O iSR. AZEVEDO LIMA: - E' iProva da excellenc·ia do l<Lvro. 
O .SR. AF'RANIO IPEIXOTO: - 1Sou :reconhecido a V. Ex. e ao·ihü-h<ra.do cQlfoga 

S r . .Leopok!ino -de Oliveira; ;pera citação 1enmlltecedora, que .filzeram, do m~u 
l,ivro. Desta v.oo, IPOr'érn, ' º 1Sr·. Leo'PDildino de Olive<ira, não dtou, apenas, o 
tratadista: falou do seu "ca1Lega .S<r. Afranio Peixot.o'~. 

Assim, eu, que renho ouvido os adrvo.gados, em ip1enarlo, cita.rem contra· 
•d'ictorli'amiente um tratadista de medicina publica, obTigado. ao !Si•lencio, vejo· 
me :no deve r de :trazer á ;Camai::a informações a .~speito, e deelaJrar ao meu 
iQ'lustre collega Sr. Leo,poldino de Oli'Veira que o a;utor de ly.1'.'ilfüci:il.a Legal 
pôde dar ipelo Deputado 'Urna exp!J.icação que ·tailvez contente a S : Ex., rela-
tJ.vamente .ao •laudo dos medicos· :l.egi:stas. 

o SR. LEJOPZLDINO DE OLIVEIRA' - A.ntecLpo meu:s agrr-adeeimento::; a V. Ex. 
"O SR. A.F'RANIO PEIXOTO: - S . Ex., diz, e .faz dd:sso caibedal, como devêra, 

que a necessidade ê !formal para as autopsias ipara -os exames cafüwericos, 
a;quiHo que o;i autmes chamam " ·~a [evée du 'cadavre", isto é, a; inspecção 
ju<ridi,ca do cada ver. O cadaYe'r deve ser respeitado n:a po.siçã.o em que foi en· 
contrado. Dessa iposiçã.o resulta para õ !Periito um mundo de informações que 
de q,uk o medo •não !!JO(lerl:am ser coahldas. O nobre collega ce·rururou os rruidi-
cos 1l<e>gi·stas· ... 

O :SR. LE>OroLDINO DE OLIVEIRA : - Não a poia,do, censurei a Policia, nãt1 os 
medicos -leg1stas . · 

O SR. AFRANIO PEIXO'.ro: - ... cernsurou ·a Policia, 1p.or não t.er 1pe1'1!llttido 
a inspecção juriJdtca do cada ver . Assim d€1Ve seT, mas~a;pe,na;s ·quando sé en· 
c:ontra o ·cada ver r euuzido. já a essa condd•ção, kremedhwe,1mente; , mas, toda 
vez que v.emos .uma creatura humana •prec.ip.ita<r-se sOibre o solo ·não vamos 
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in<lagar ,se 'está ,morta 1para ,lhe 1prresrtar sooeorro. O soco·r.ro é :uma o<brigaç.ão 
humana mais exigente' q.ue a.s 'Lmp.o·&iÇ}ões do regulamento- medLco legail .. 

O SR. IJOOPOLDINO DE OLIVEIRA: - .Estran~ei 1que a ' Policia, possuindp em 
·seu poder peça.s ,de roupa da victima, não '3/S U.vesse levado aos medicas Ie'-
gistas para um e:icame q'ue .d0'Vl'lria esd1arecer 1bem o ifacito. ' 

b SR. AFR!ANIO· PEIXOTO; - ·De sorte que a neicessidade da :i;nspe(}Ç}ão j11-
ridicà do cadawer. ,se , 't'eafüza quamdo se trata de c&'daver; mas, cl:uaindo 
se cogita de caso em q:ue não ha essa certeza, o nosso dever de 1humanij'irudé 
·nos obriga a intervir, 1para .lhie 1p'l1.estarmos soceolr;ros, sem o que, essa condi-
ção do caidaver se a:-ea1iza;rá por om~'ssão,, , , 

Não ,pp.demo.s, •porrtanto, censuraT, a proposit·O do [audo' medfoo lega;!, 
que a 1Polliicia tenhá .tnter,vindo,_ para _pre.st'<!lr soocorros lá 'Vi:ctima, no intuito 
de evitar se·u tresvasse e, ,paz: coni:;equencia, 'que os miedicos te111ha,m feito a 
aut<1psia nessas cornd1ições. 

'.Por -O\ltro lac1o, é sa]hido q ,úe o exaime pericial sómente póoo ser feito 
"a poste·riü!'i". Qualquer infüv·iduo que ipHISS•asse lPefa rua, no m·Offiento, de-
veria prestar ass·istencia aa desventurado . 

Ha outro to1pico do 'lawdo que o rnlustre co'1!ega frizou como imperifeição 
do trabalho dos medtcos ·1eg1stas . . Dessa sUJpp-0sta imperfeição 1pretende •S. Ex. 
tii'ar collJc1,usão re>laitiva á fr.aictura di;; m~mhro .su1pertor esquecr:do, quando o 
corpo caiu SD'bre 0 lado ·direitry e a maior par.te das fracturas se realisou desse 
'lado . 

E' vulgar, e o .fratadista que 18. Ex. ·0itou .corri tanta lb~ndaide se refere 
a 'Vario8 casos em que ha ifracturras chamadas 1p.or ".contra-pancada". Toda 
vez ,que um üDU:':po ,pesado cae de oevta altura sobre o solo evidente.mente, nãio 
só •Os ossos que se encontraui mais proxfanos do p'onto em questão reoelbem o 
choque . O · indiNiduo '(!Ue cae so>bre o 'aisseruto 1póde com o choque fracturar a 
~a:se do cranBQ, As :JJractua:-a.s da lbase ·do orruneo, apeisar de pro.fundamente 
.protegi<la, realizam-se semipre .por 1' oo:rntra..,parncada" . 

mlxiste uma ihypoth~se muito riJ.a,is rasoave:l: si ési:;e indhriduo se .p.reicLpitoli 
de certa altura, instinctivamente, tend:e·ria a pro.tegier-se da chegada aio solo, 
porque é a caibeça ordilnruriame.rute :mais ve-sada que tende a entrar em cO"n-
tacto mais ae·pressa com élle. Por consequenoia, as mãios rumba.s, tentando a 
defesa, podia.rn re:ceiber a ·V'ió%ncia que le-v:ou á ifraictura os dous braí)D'S. As 
suffusões sanguinea;s 'Verifi.cadas ·á distancia, em ce:rtas p;;i.rtes do corpo, as 
·lesões do perkardio, todas essa,s são lesões que Se encontram banalmente, 

· em todos -0s 1aud.os de a utD1psia,s q ue se irefierem 'ás quédas poo- p•recf,p'itai;,ão de. 
graindes a ltura.s . ·• o:• • • • • • • • • . . . 

Uma ,vez que fui mvocado como medLco Iegisrl:a, de:vo ag-0,ra dar á 1Cama,ra 
um a ttestado d·a aninha d:senção profissional, ipoi3 qu.e, medico 'legista e ipro-
fei.ssor de Mied~ci-na ·Legai!, eu sulbsoreveria esse Ja;udo'. E, a titulo infol'ma-
Hvo, devo dedararr ta,mbem que 1pertenci a e'sse Setvi9-0 medico Legal. 

o .SR. ADOLPHO BERGAMINI; - Que honrrou muito. 
O SR. A.FRIAINIO 'PEIXOTO: - Lá .enco.ntrei, e . d.e dá sahi' tendo deixado u m 

espirita de tal isenção e tal indeipendencia, mesma deante do poder publico, 
que, de facto, isso me honr·a ·sem•p!'é e tenhcx 1CO!IDO um dos cairaicteres do. nobre 
apanagio dos Hlustres ooU·legas q'Ule serwem nes1se·. raimo do departamento 
pu-J:llico. 'º SR. LEOPOLJ;JINO DE OLIVEIRA,:., - V. Ex., que me deu a honra de >OUV!r 
ou ler o meu discrnrso, .ha; de encontrar whi uma passagem em que .eu ·reeal-
vava a responsabilidaide dos med'i~,o.s 'legistas·, dizend-01 que foi a;penas a Pd-
licia. q·ue negou os esclared•m,entos mais precio·s-0s aos mesmos medicos, que 
agiram de boa fé, no ,cumprimento de um de;ver. 

O SR . .AFRANIO lPErxom: - ·Sr. P.residJente, 1houve, em llllIDa época com.o 
esta, na \])residencia Prudente de .Mora:es, que.m aggredd,sse o. Hustre pQ'esi-
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dente do Estado do :Rio ,persa.na gTatjssima da admünis•j:raçã-0\ puil>Úcai. 0 
ferimento era ffie!Ve e !l:rav1a desejo de fazer ao :LcÓnoc11'asta um •laudo que o con· 
deIIl!Ilaisse por lferimentos ~raves. ·Todo ,0 ;po0der pu/b\lico, em Rma é!')Oe& de 
sitio, .não conseguiu q'lle um ;veneirando medi•eo legista, 1cujo nome declino re-

. passado de sa;udades, o D:r. lM>aµoel. Tlhomaz ·Coelho, não cotmseguiu, ~lto, 
que e.ste .velho servidor da ~rei. desobedecesse aos bons ,preceitos da !!I).edicina 
legal, miodificando rseu prureceT 'paira · tornar graves ajl feridas que tinham 
molestado 'Um G()JVernad·Clir de Estad•o. ' 

E!\S.e mesmo espirito oontü:i,ua a servl.ço da mefüci'na •legrul. '.El deponho, 
si preciso :fôr, rcoTIJtradizendo todas as censuras IPOSsiveris, n e sen;tid:o de aJ\fü. 
mar que rt:odrQls os meus c.Olllegas do Sêrv:iço· rrredi<:lo-legal- .são incapa;zeS, por 
COIIllprazer, oru á op.posi.ção, ou . ao poder, de firmar eni. um daiudo que não 
seja a e:x;pressão ;pura da ve•rdade . 

Sr. {Ptresidente, V. Ex. e meus coUega8 me :relevarão sf ne·ste m'omento 
v.enho dar esse testem1lllho. 'Ilecessario talvez ã Gamara, visto oomo não .foi 
o trataditsrta de medicina-legaiJ1 o invocado pelo meu íhonrado condlrade, 
Sr. Leorpodd1'no de Oli;veira; S. Ex. citou tamrhem e humi1de coHega; entendi, 

· ;por ~sso, dar informação a .S. Ex. e á Caimaxà, dessa :peo:<fefta ·isençãili . 
O ho;ruriado m•einlbro da m!no;ria ,póde estar enganado, mas i11ão deiJmrâ de 

reoonsidera;r o ·jll!izo que. por ac&?o. possa ter feito~ dos medi.ços legistas 
:naicioJ'.laes . 

O 1SR. ·LEl0POLDINo DR OU!VEIRA: - da 'U•m a;par:te. 
O SR·. A.FRANIO PEIXOTO; - Peço que V. E.x. sr;· 'Presiden<te, e a Caimara 

per,qoem-me IPOr essas ociosais e.x:proosões ·(não •a,poiaàJos), que 011t1'0 intuito 
nã.o 1:eem sl:não dar um aittestado da idoneidade moral de co'1legas· que ser<vem 
â .scie:!Í'êia e á j111Sti.ça. r(O or·aaor é viVwn118nte fYl!/11'/,prime'Yl<ta<]o). 

O Sr. Leop~ldino de O,!li\'eira .(para uma explicação pessoàl): Sr. 
iRresirdente, antes das considerações que fa;rão objecto de· meu i'!iscurs0, devo 
dize;r a V. Ex . . e á Camara, ·que a analy.se !feita pelo nosso emip.ente colfega, 
re'.PI"esentante <la B'fl,bia, o :S;r. .A,granlo PeiXoto, de minha ·oração, em torno 
do debatido caso do supposto .sutci.füo do Sr. Conraido 'Niemeye:r, aipso1uta· 
ment·e noo de·st;róe os meus aTgum·entos, :nem de qualque;r m.aneira âesfaz a 
convicção , a que fui Jevad-0 pelo · e-xame meticuloso das va;rias peças do. in· 
querito policial, traz·M.o ao conhecimento des.ta Casa pelo lea!àer da maio1,ia, 
o rSr. Viwnna do Caste.Jlo. 

E não tiveram esse resultado as consideraç'ões de IS. Ex., porq.ue, como 
OlJ.'viu a Camara e está no meu · discu;r-so-, já publicado no Diario do Congresso, 
nã;o ifiz a:ccusação a qualque;r dos illust;res medicas legistas, aos quae~ foi 
(ÍSiegada a tarnfa do exame ca;daverico, que eu tive a ousaàia dê critiw 
.desta ·t;rfüuna. O que eu estranhei, Sr. PresM·ente, foi que, estando a ·policia 
de !Posse de varios o<bj.ectos encoiÍltrados no corpo do commerciante .co'nra· 
do Niemeyer, '.los quaes s.e · juntavam .suas vestes, nã; forneces,se ·ella aos 

.medioos legistas este elemento de elucidação do <;aso, afim .de /q·ue IJll\dessem 
os peüo·s e:;:tabelece;r a dif:fe;r-enciação perleita entre o s uicidip··>e' .o ihomicMjo. 

Essa m ;gligencia ou, .S;r. Presidente, segundo eu ·cre~a, esse p;ropo.sitado 
silencio a respei-to, da po1icia, de:\_xtj. no mieu espi;rito, e mo de toda gent~. que 
O!bse;rva de .boa fé tal fa;cto, mais ·fundaidas suspeita s de .que .não tem razão 
a autorida'd·e '[lolicial quando vem aifüi.rmar que não se dei«t~n vi>t)Jw..c'ias den· 
tro da 4• fü>legacia auxilia;r. 

Pôde, IS;r. Presidente, o illu~tre ;reprns'entante da Bahia, · a cujos mevitoii 
11'.aço a dev.roo justiça, tanto assim .que me apoiei em pala;v.rais contidas na 

·sua ob;ra "li}lemfilltos de Meçlicina Legal", póde S. Ex. subscrever o '!au· 
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do dos medico·s legistas, más, se a conclusão que 'S. Ex. delle tira é favo-
ra;vel á policia, não me negará o eminente Deputado que me é licito, de ac-
côrdo com esse mesmo laudo, chegar 'á conclusão opposta, por.que os ferimen-
tos · encontrados no 'corpo de Conrado Niemeyer eram taes que impossivel foi, 
como impossivel seria,' a quàlquer medico legista ainda d;epois do mais mi-
nucioso exame, chegar a um resultado definitivo ·B esclarecedor do facto . 

. Dada esta resposta ao illustre represem.tante <la Bahia, 1Sr. Presidente, 
entra _a fazer as >eonsM:erações que me trazem á tribuna. 

Aguardava eu que se votasse o requerimento do ISr. IAlberico de Mora;es 
~bre a ~nserção, nos Àn.naes da Camara, ·das enrtrevistas concedidas pelo 
Sr. ,Mello Vianna ao O J·cYJ'nal e ao Correio él MO!nhã, para justiücar e funda-
mentar o meu voto. Como·, po'l'ém, a <:rise politica creada, pela comprovada 
inhrubilidade, permitta-me V. Ex. que eu o ·diga, do eminente e •honrado re-
presentante de Minas Geraes ... 

6 SR . .ADoLl'HO BERGAMINI: - Impasse. 
O SR. LEoPoLDINo DE OLIVEIRA: ~ . . . como essa crise pepdurasse por 

muitos dias e não pudes.s\3 ser votado o r:equerimento, ai!nda ' hoje. 
O SR. AnoLPHIO [BERGAMINI: - Requerimento que é de 26 do mez ;passado>. 
O SR. LmoPoLDINo DE OLIVEIRA: - ... devido á falta de numero: de vez 

que sei que essa crise já está so\ucionadà e rt:endo e.u de me a usentar por 48 
horas desfa !Capital, r esolvi antecipar minha •d:eclaração .de voto em uma ex-
iplicação pessoal. 

V. Ex. ha de se Jem-brar de meus discursos anteriores a r-espeito do 
Sr. fMello Vianna. Logo que li sua mensagem ao Cong.r;:;sso mtneiro, onde 

· S. Ex. se manifestava -um a;rdoroso pacifista, cham'ando aos r .evoluciona-
rios, áquelles que divergiam da orientação poJiti>Ca do ISr . Arthur Berna.r-
des, de irmãos, disse eu, Sr. CPresidente, .que o Chefe d-o Executivo estadual 
mineiro i!lão me ·parecia sinoero na sua attitude e que nãio fazia mais do 
que uma enscenação [para conquistar os applausos das massas populares, 
pelos quaes S. ®x. tem uma verdadeira .volupia. 

~ão faço, <Sr. '.Presidente, a minha polifüca ·pessoal, porque sinceramente 
o conf.esso: estaria, >Como est·ou, pcrompto, ·sabem-no os meus collegas de 
opposição, a cortar de v·ez a minha carrei~a :Politi>Ca, se os meus i!llimigo.s, 
com actüs e não. >eom palavras que voam e são desmentidas por outras i>a--
lavras, viessem do·cume.ntar, ·afinal, a sua since.ri:dade, seu cverdBJde-iro e pro-
iumlo amor á 1causa publica. Mas, •Sir. Presidente, desgraçadamente para o 
•paiz, eu tinha razão. Tudo -aca;bou em um accõrdo 1geraJ ... 

O iSR. AnoLPE·o BERGAMINI: ...:__ E' o regímen das àccomodações·. 
O ISR. LEa.PoLDINo DE OLIVllIRA: - .. . seguindo o -curso da .politica oififi-

cial, orientada pelo chefe da Nação . 
Quando vim á triburna para dizer á .Camara e ao pai'z da minha impres-

são SClbre a attitüd·e do chefe do governo mine-iro, não me manifestei contra 
as idéas e os princípios políticos .que S. Ex. apregoava. ' 

O ISR. 'AinoLPHo BERÇAMINI: - E ssas idéas e esses principies são os que 
a opposição tem pregado desde o principio. 

0 ISR. LEoPo·LDINO DE OLIVEIRA: - O . eminente leaif,er da m aioria, dizen-
do que a bancada ' mineira 1ElID peso se encontrava ao lado- do Sr. MeLlo Vian-
na, endossava •suas idéas e seus princípios, consentiu que a imprensa divul-
gasse a sua l'alla, com uma restri-cção- quantb á minha ·Pessoa, isto é, que eu 
era o umico da banc::id::t de Minas que não acceitaiva aquellas idéas e aquefües 
pr.i!ncipios .geraes. 

O ISR. AD'oLPElo (BERGAMINI: - V. Ex. era o unico que os. prégava da tri-
buna com desassombro. 
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O SR. AZElVEDo LIMA: - V. Ex., e m verdade, era, talv•ez, um dos raros 
que não a cre ditavam na fidelidade daquellas palavras. 

o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Gomo, Sr. Presidente, divergia eu 
daquellas idéa.s, daquelles 'Pr:incipios, se os vinha prêgan<do e defendendo da 
trfüuna, nas lutas e nas com1cios e leHorae& . onde uma ·palavra siquer, pro· 
nunciada por mim, de ·condemn9-ção d a quelles princípios? 

Do que eu duvidava era da •Sinceridade de .qu;>m emit'tia aquelles con· 
C'eito.s, mas .não me ·quiz.eram :acrieditai: .' Disseram, por toda :parte, que o "novo 
mosqueteiro", assim 'denominado ipor um dos mais ·bri1hantes Jornalistas do 
paiz ... 

O tSR. AiooLPHo iBEJRGAMINI: - Apoia do. 
O 1SR.. L1mP,OLDINo DIEl OLIVElrnA: - . . . de fact 0 . ar:voI1ára a bandeira, a 

cuja sombra acolhesse o povo brasileiro, na defesa dos seus direitos e da sua 
liberdade. 

cA:chavam muitos que era o odio pessoal, que era a ogerisa ido politko 
combatido na sua terra, que revivia os ·seus sentimentos. 

M~s. quem me ·conhece de perto, na intimidade, sabe que a mii1ha alma 
não nutre dessas pa ixões inforiores, de maneir.a que eu tenha o ·espírito con· 
turbádo e o sen so moral inteirame nte desviado 'pàra as más .causas. Falia· 
va aquiÜo que t:i:entia, e s·entia porque conheço bem o~ homens a quem me 
refiro. 

Hontem, 1Sr. Presidente, recebeu o :sr. ·Fernando Mello Vianna, na for-
mosa capital d>e !Minas, dizem, uma gra~i:de mamifestaçíio popular. J'á o or· 

.. gão, ofü'icial do Esta-do, o Minas Ger<11es, noticiava que essa manifestaJJã,o f!n ha 
po1· fim demonstrar ao 1s ,r. Preside nte do ;Estado a solidal'ieidlade do povo 
da,quella terra, pelo modo . por que se conduzia !S. E,c . na admini.stração dos 
negodos publicos mineirns e :na fi.delidaid·e com que s ustentava e ajJoiava a 
ipoliUca <lo tS.r. Arthur Bernardes·. 

Era poss íve l, que o iSr : :Fernam1o Mello Vianna não fosse o ·rnsponsa· 
vel pela publicação dessas palavras no orgão o.ff.icial de Minais ·e que ell:p; 
C-OX'.I"ess,em á ·oonta da res:ponsabilidade, uinfoameln't e, do d!irector daquelle 
diario · bellohorizon tino . Esperei', 'POr isto,. 

,Mas 1S. (Ex., hontê m, 9-0 receber a manifestação popular, leu um dis· 
cur'só, dis curso que, por isso mesmo que foi escripto, fot meditado; teve, 
pois, is. Ex. t-empo ·bastante para .se defin ir de maneira comp.Jeta pepan.te 
a opinião naicional. 

No discurso, que vem publicad·o [110 .Jornal do Cormmi.ercio, edição espe· 
c'ia l de hoje, o Sr. ·Mello Via nna, depois de a,g.radecer a nova manifestação 
que rec·e.bia e de se m·ostr<µ' profundamente desvanecido .de.ainte dos ·app'.m1-
sos do povo mineiro , diz o seguint'8: · 

'"Em tempo algum, estadeou a política rpineira . ..... s1bb lege. 
"A liberdade sob a le i", trruduziu S. ~Jx .. . " 

O SR. AzElVEDo :LIMA: - •São phrases . . . phraseS' velha.8', surradas . 
o SR. ' LEoPOLDINo DE OLIVEIRA: - Nego, ISr. !Presidente, que ass.im seja, 

que 'Minas esteja, mais do ·que m.tnca, unjda 'Para prestigir a política mineira, 
o situwcionismo. 

Se houve um h om.em na di.recção s uprema da politiça d a' meu Elstado, 
que ·conseguiu despertar o interesse de todo aquelle numeroso. povo, f-0i, sem 
duvida a lguma, a figura impr,ession a nte de Raul Soar,e.s, p or •quem tinha eu 
sincera e profun!d'a a dmiraçifo, e a euja memoria nendo as minhas mais senti· 
das homena:gens. 

Não .sei, se, na 11,\ta politica em que tomei parte, na m4nha te,r:ra, era ou 
não e ra por mim o S.r. R a ul •Saares. A{lmirava a sua actuação 111a pollti<a 
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do meu Esta;do, pela maneira por que !S. Ex. resolvia as pendencias a que 
era chamado a solucionar. 

Podia errar e ir de encontro aos inte resses nacionaes, mas tinha o des-
asoornbro dos ·homens resolutos, não engwnava a ninguem. Feria ou acaricia-
va com a d~cisão ào~ f-0rtec meraes, o ·era, actma de tiu;io, um h01nem <de pro-
bida'lte; de ·hone·stidade pessoal inatacavel. · · 

Vem ag.ora o :Sr. Mello Viam.na e, mezes depois· de .substituir o g.!orioso 
estadista no Governo do meu ,EJstado, diz que, so<b elle, Mello Vianna é que 
Minas mai.s se mostra unida em torno da política do Estaido. 

JiJ, além di<>.so, algum .tanto p;resumpçoso o :Sr. MelJlo -Vianna, vorque, 
posso affirmar a V. IEx., Sr. Presidente, e á Camara: !Minas .Geraes, ;não 
está, assim, unanime ao lado de S. Ex. E' que a politica que domi'na o meu 
Estatlo estrangula a imprensa, que não· faUe em bem da ·politica official. 

Fóra das frontei!·as· de Minas Geraes, não pôde ·écoar nenhuma voz de 
sonfrimento acas-0 levantada ,dentro' dellas. Mas, .Pela correspondencia que 
tfillho recebido de todos os pontos do Estado, .sei bem que essa unflnimida-
de é , apenas, uma _présumpção <do ·honrado .Presidente do (Estado· e.m que 
nasci. 

Mais adeante, no ·seu mscur.so, o Sr . Mello Vianna faz re!'.erencias á 
crise .politica ·estabelecida. pelas suas entrevistas e diz assim, fallandÕ aos 

' manifestantes: 
"!Serenos espíritos de meus ·ccmpatrici-Os ... " 

10 :Sr. ::Meno Viannf),, por tem•peramento, e nã-0 por m-0lleza --< .;sso não é 
um desaire para 1S. ·Ex. - é patheti-co se1wpre. que d'alla:. 

"!Sere nos espíritos de meus compatricibs, derlaoae guerra sem 
treguas á desor.tlem; pro1pagae a {l!oçura da paz dos espíritos; não 
<deb:eis opalescer o sol radioso de nossas as·pirações, nem de,:fal!e-
cer a ,cruzadr•. bemrdita de no·ssos ancios de tranquillida:de·! 

Vejo, ·com prazer, ,que o pO'VJ mineiro assim orientado ·e-0nti,iúa 
a fazer ju,stiça aos sentim<intos rep:ibii~ànos d•> Chefe da Nar,ão, 
reconhecendo os grandes serv1.~os pre.stados ao pai?. peh no~so err.i· 
nente conterraneo e meu caro amigo, a quem coube a magistratura 
s uprema em um momento de •Subversão da ordem e conturbação ge-
ral dias ·espíritos ;por elle não· provocadas". 

Antes de contmuar, e para bo.m esclarecimento do caso, devo wc.centuar 
que o Sr. 1Mello Via:nna, recebeu homenagens do povo desta capital e da 
população de Minas, exactam€,nte, porque deixou transparecer da s suas en· 
trevistas que .oonn·emnava a política do S.r. Arthur Bernarde,s . 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Deixou transparecer, não; fel -o expressa• 
mente. 

O SR. LEloPoLDINo. DEl ÜLIVElIRA: - '8. E:x. .~ão poderia ján:a\s receber 
quaesqu€ir app·lausos do po.vo do Bra.sH, si tivesse declarado, de maneira cf),-
tegoria que apoiava, incomdiicio0na1rr:i.ente, como o diz agora, a policia orien-
taca pelo chefe do Governo· Federal . 

O SR . AooLPHo BERGAMl!Nf: __ DiI-o. agora, depois que .o Sr. Antonio Car-
los foi a Minas ter vma conferencia com S. Ex ... Mas, dizem qu" já o ·Se-
cretario do Interior, está por aqui - o Dr . .Sandoval. .. 

Quem sabe ainda vem uma outra pala!vrimha? . .. 
O SR. :Umo•POUDINo DE ·OLIVEIRA: - E era natural, que; o po·vo fosse illu-

dido pela palavra de mel do Sr. Mello Vianna. 1S. Ex., publi.ca;das as entre-
vistas, que escreveu, deixou que sobl'\e ellas, ou a pretexto· 9,ellas, se fizesse 
a propaganda da sua personalidade; consentiu, que a imprensa desta ca;pital, 
enganada, por sua vez, atirasse á publfoidade arti.gos Jaudatorios da ip.divi-
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dualildade ·politica do Presidente do Estado de Mi!lJas, de mefü;i ·qn.P.' S. Ex., 
retratamdo--sé agora, manifestando-se rde initeira c-onif.ormi'dade cem a po· 
Htica que faz o .Sr. Arthur Bernardes, vem, do mesmo passo, doeixar. prova.io 
que engodbu, ou quiz engodar, a opinião publicá, o po;vo do Distrtcto Fedeval, 
o povo mineiro, o povo do Brasil, que, segundo já , declarei da ~riobuna, anceia 
pela paz, por uma éra de tranquillidade e trabalho, por .esses dias 'Clolaros de 
predominio da lei e d.o fü.reito e de garantia das liberdade'! publicas, 

~ ~ 

Mas, Sr. Presidente, para demonstrar como foi gramde o recuo do Sr. Fer· 
nando Mello Vianna, continuo a ler o seu discurso. · 

O SR. A.DoLPHo BElRGAMINI: - Esse .recuo é pos·terlor .á entrevista· com o 
Sr. Antonio Car!Os ... 

·o SR. LElOPOLDINO DEl OLIVEIRA: - Faz V. E:x. muito bem em aiccentuar 
esse pormenor, que vem mostrar que o 1Sr. Antonio Carlos, ql:le é, reruln'.enle, 
politico habil, conseguiu, em menos de 24 horas, com .grande facilidade fazer 
voltar atrãs o Sr. Mello Viamna, que, assim se rev•ela de pouca firmeza nas 
suas ~onvi-cções, ou então denuncia que não fez mais do que aquella exhibição 
a que me referi nos meus discursos anteriores. 

O SR. AnoLPHo BElRGAMINI: - O Sr. Antonio Carlos engrenou em "mar-
che arriére" ... 

O SR. LElOPOLDINo DEl OLI~EJIRA: - Mas, continua o Sr. Mellci Vianna: 
"As ciTcmnstancias em que assumiu o Governo da Repu)llica, 

(is-so, referindo-se ao Sr. ArtJhur Bernardes), os movirr.enfos sedicio· 
sos, que se teem s-uccedido, ameaçando os destinos do regim~m e per· 
tur·bando a tranq uillidade do paiz, exigiram de S, Ex., prpvidenciàs 
que, explicaveis pai'xões do momento poderão julgar injusfüicadas, 
mas que o imparcial juizo do histoTiador ifuturo examinará corh se-
renidade, fazendo iresaltar as intenções patriot1cas e a rectidão morai 
do estadistà que foi .forçado a tomai-ais, a bem da ordem e do priD-
cipi0 de autoridade, que S. Ex. encairna na occasião. 

NaJS1cido IIlO seio de nossas livre:;; montanhas o actúa) Presidente 
da RepU.blica a n1ceia igualmente pela pacificação do paiz". 

Ahi está,- a pacificação a .que se referiu, nas suas entrevistas, · 0 sr. 
Mello Vianna: é a mesma pacificação que deseja o Sr. Arthur Bernardes. 

El, si :não pudessemos tirar essa conclusão da ultinia J'}hrase por mi_m lida, 
o proprio' .Sr. Miello Vianna,. no periodo seguinte se ~mca,rrreigaria de afastar 
do nosso espírito qualquer duvi'da a ;respeoito. Assim é que S. Ex., esclarece 
o seu pensamento: : 

"Como fazei-a, porém, 1' mum .g.es.to de inefficfonte unilateralidade, 
por decreto, si ha irebeldes que a pedem, de armas em punho, em 
:qome do odio, em vez de solicital-·a em noone da fraten1;dade e do 
ampr? 

Concorraim todos para o advento des-sa éra de paz, g,ncicsamente 
reclamada. 

Passe o reinado inifernal do odio ent,re kmãos! " 
El, aqui, S. Ex. precisa definitivamente a sua incondicional e completa 

.solida'l'iedace com a politioca deste momento: 
"A ardua m.lssão historica do Governo Arthur Bernardes terá de ser com· 

pletada pelo seu successor", 
O SR. ADOLPHo BElRGAMINI: - Nãcr foi esse mesmo Sr. MellÓ-Víanna ·que 

q.ueria para candidato um ·homem que, po.r si só, pelo seu nome, vailesse pela 
confiança completa do p1J'Vo brasileiro? 

O .SR. LEloPOLDINo DEl OLIVEIRA: - E' o mesmo homem, mas é o homem <1ue, 
atorrr:entado pelás suais- V·aida.aes pessoaes, atira phrases para desper.tar ap· . 
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plausos, afim de .que venha o seu nome em le ttras gordas, no alto das columnas 
dos jo11naes encrubeçando longo sartigos obrigados a "()1.-.<:>.hé;;". 

Màs, Sr. Presidente, si! o 1Sr. Mello Vianna vem dizer agora que ·o succes· 
sor do .Sr. Arthur ·Bernardes deve completair - va,le . di.z!er - continuar a 
·política do Chefe da Nação, está se desmentindo a si mesmo, porque ào 
Correio àa ManhJã, si me não engamo., afd'Lrmou S. Ex., que Minas entraria 
a collaborar na so·lução do problema da successão presidencial, pugnando ar-
d;intemente pela advento à.e um nome ·n~cional, q11e fosse, por si só, o penho.r 
ca pacificação. Se S. Ex. vem, Ir...i.ü; tàrde, e si rumarra assim á politica do 
Sr. Arthur Bernardes, não pode Minas, si se deixa;r orientar pelo chefe do 
seu governo, proclarr.ar urbi et orbi que propugnará por esse nome nacional, 
pois a;caba acceitando préviam€nte ·o caindidato que lhe impuzer o Sr . . Ar-
thrnr Bernardes, o qual poderá não ser ess·e nome , nacion.al. , •. 

O SR. AZEVEDO LIMA: - E certamente .. não o seirá. 
o ·SR. LEOPOLDINO DEJ OLIVEIRA: - ... capaz, por si sõ, de pacificar o pai'z. 
O SR. ADoEPHo BERGAMINI: - Que poder à.e .persiiassão tem o ·Sr. Antonio 

Carlos! ... Deve ter exP.ibrdo ao Sr. Mello Vianna ar.gumentos. muito po-
derosos .. . 

o SR. LEOPOLDINo DEl OLIIVEIRA: - Mas, Sr. Presidente,, qual vae ser o 
candidat.o do Sr. Arthur Bernardes. Será o Sr. Washington Luis? S~n'á o 
Sr. Francisco .Sá? .Será o Sr. Senador Bueno Brandão meu ho•nrado patrfoio? 
Sei•á o maneiroso .Sr. Senador Antonio Carlos? Qual será, repito, o can.di-
dato do .Sr . Arthur Ber.narfü~s? Qualquer que seja elle al ·vh mesmo o nome 
nacio'l1al a que se referiu o Sr. Fernando de Mello Vlanna, está o chefe do 
Ge>verno do meu Estai\o co ma sua attitvde des.mascarai'.I par oumpl.eto, por-
que esse nome nacional, então v.ir!a independentemente da acção de S. Ex., 
uma vez que o seu apoio já está entregue, já foi dado, não a esse candidato, 
rr,as ao s·eu mainipulador, - o Sr. Ar·thur Bernardes. 

Eu desejava, Sr. Presidente, mais do que ninguem, que Minas tomasse a 
iniciativa da pacificação do meu paiz; queria que a minha terra, pelo es-
forço de um homem seu, apoiado pelo·s seus milhões de habitantes, recon- , 
quistasse as g.ympa1Jhias e o respeito da Nação ,perdidos pela maneira por que 
o Sr. Arthur Bernardes se tem conduzido na governança d(} Brasil. 

O SR. ADOLPHo BERGAMINI: - · E' uma verdade, que accentuo ct.m g.rande 
tristeza ; ho•je, quando se quer alludir a uma transigencia .ou a uma a;ccom-

. modação, diz-se: praUcou uma '"m·i:neirllida". 
O SR. LEoPoLDINo DEJ OLIVEIRA: - Minas não é reS<ponsavel, entretanto, 

pelos erros •e pelos desatinos daquellés que são elevados aos altos postos da 
politica, por.que mesmo, o povo mineiro aicaba de levaµtar-se para dar de-
monstração pubJi.ca e inso.phismavai do sEou amor á liberda.ie, do seu religloeo 
respeito pelos direitos do cidadão. 

E' Jame ntavel , poriém, que .essa generosidade sem limites da nobre gente 
do meu torrão, seja transfo·rma:da em instrumento com que pretendem, aquelles 
que desfr.uctam as posições d(} rr:eu Estado, galgar os mai(l altos postos, illu-
dindo a O·p}nião publica. · 

Minas rehabilitar-se-ha, Sr. P .residente, não haJja duvida a rsispeito. O 
seu passado está demonstrando que o seu futuro não se·rá differente delle. 
Quando a Nação inteira oo compenetrar do que a era da rqdernpç:ão soou, en-
contrará de p'é e vi.gilante, na estacada para defesa do bem commum, a brava 
e valorosa gente que haibita as altas montanhas da minha tem-a. 

Já eu disse desta tribuna que o povo mineiro é o quo mais se oppõe á 
polith::a do Sr . Arthur Bernardes, que não gosa, dentro das fronteiras do 
meu Estado de sym•pathia. 

Si' ha urr.a gente que deseja moaificação da ord·em de cousas politicas no 
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Brasil, esta .gente é a de Minas, que, reàlmente, apOi0u o Sr. Arthur Be.r· 
nardes, dando-lhe màis de 300. 000 v.otos em uma campan·ha sem precedente. 
Mas assim procedeu po'l'que confiav;;t, gente bôa e simples que é, naque!llas 
promessas reiteradas .. com que o actual Presidente da RepubHca se dirigia á 
Nação; p.romessas repetidas mais tarde · quando lançou . ·em circulação a pa· 
Javl'a . de es![Jeran<;;a de .que o chefe do Go·verno saibeJ!ia esquece.r o-s aggravos 
rebebidos pelo candidato. > > > 

o SR. ADOLPHO BEJRGAMINI: ~o que foi um engodo. 
0 SR. L·EoPoLDINo DEJ OLIVEIRA: - Nós, Sr. Presidente, estamos ha é-poca 

das inverdade-s, na quadra politica mais torva, em que não- foram baniãâs 
a'Penas as idiéas, a liberdade e a justiça, mais· o p'!'opri'o amor' á verdade, o 
que é paira a mentalitlade politica official. . • 

O ISR. ADoLPHo BEJRGIAMINI: ~ O amor á vida. 
O SR. 'LEoPOliDINo >DE OLLVEJIRA: - ... um estorvo, o em•baraço intrams· 

ponivel para fazer triumphar esse partidarismo estre-ito· que· se denmncia e 
que se entremostra em todos os actos do !Governo, como, Sr . P;residente, se 
veriflca do projecto de . reforma da iCons·tituição •(wpoiado>), elaborad0 no 
Cattete para restri'cção das Iiberdades pubQicas e para o cerceaimento da au· 
tonomia dos Estados, autonomia sem a qual não · p6de haver a Federação. 

O 1SR. ADoLPHo BERGA.MINI: ~ Cerceamenl o de todas as lioberdades. 
o SR. LEJoPoLDINo DE OLIVELRA: ' - Que ha, Sr. Presidente, que possa 

merecer o apo.io, na politlca ·federal, dos homens que querem d'allar em ·nome 
.a,o povo, das· suás aspi:raç.ões, do· seu an:eeto, dos •seus •ciioreitos? A liberdade 
não é, 8ipenas, uma aspiração .bode, um ·sonho, umá utopia? As masmonras of: 

- fi.diaes não estão cheias da parte mais •brilhante das f.orças armwdas, dos 
cidadãos mais fügnos,. das virtuosas es:posas é miies de familia? O patrimonia 
dos adversarios do Governo ·não soffre, a todo o momento, ataques do poder, 
·que não paga seus servidores, .quando .estes teem hombridade de ,dissent!r, 
em these, os principros politicos praticados pelo offidalismo que domina o 
<Brasil? 

O SR. ADoLPHo '8EJRGA.MINI: - Emquanto isso o patrimonio 'dos amigos' 
do Governo au:gmenta vertiginosamente. 

O SR. LEJoPOLDINo DE OLIVEJN!A: - Não ba, ISr. Presidente, a1 censura· dos 
telegrammas, a censµ.ra na imprensa? Não se abateram so'bre a . !Patria as 
sombrais pesadas desta noite sem fim do sitio? E mais q·ue tudo, não ,se 
trans.fo·rmou em uma mentira a rpropria Iiberdade do cidadão, queê não '!Pôde, 
Sr . Presidente, nem mesnio manter corre.spo:ndencia ·Com as :pessoas de: seu 
lar, como acontece com os representantes da Nação ' no Congresso <Nacional? 

O ISR . .A:noLPHo BERGA.MINI: - E' ve1'dade. A nossa correspondencia vae 
ter ao gabinete do di.rector dos Corretos. 

O 'SR. LEoPoi:..Drno DE OL~: - Pois então, Sr. {Presidente, não posso 
eu. receber cartas C(e minha familia distante? Não posso eu, entã,o, como e\· 
d<i.dão,. ou como Deputado, saber da.queJ!es- aos quaes me acho· ligado por 
1'tços de sangue, só porque não· estou ae aiccô.rdo com a politica do S.r. Ar· 
thur Ber-nardes? Onde jâ se viu a devassa da correspondencia particular do 
ddadão, em umá Republica, em uma democracia? 

lA respeito, !Sr. Presidente, e .para accentuar atê onde vae o de_sproposito 
desta politica, vo·u ler !á ICamara como foi resolvido o assumpto, em F.rançs;, 
pela Assémiblêa, após a ,grande .revolução . 

O IS-R. ADoLPHo BERGIAMINI: - Até a cor:r.e.spondencia telegraphica do 
Si·. Mello Vianna andou censurada . 

o SR. LEoPolJDINO nii OLIVEIRA: -
'"IEm '1718'9, ._em Paris, cartas fo.ram apprehendidas e transmitt!das 

ao ·presidente d,a Assem'bl1éa, :porque rpresumia-se que encerrassem 
.prCYVas dos manejas contra-revo1lucionarJos. F'oi posto em questão ·Se 
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estas deviam ser abertas e muitos membros pensavam qu.!J esta me· 
dlda era necessaria para con·hecer e destruir as cons·pirações que .l!·!i:! 
formavam e que, em uma situação, que era um verdadeiro estado d.e 
guerra, era permittido abdr-se as cartas dos ' inimigos d'e Estado:. 
Camus se oppoz a isso, dizendo: "a Assembléa Nacional -não .pód& 
dar o exemplo 'de uma violação· manifesta do segredo do co·r.i~eio, pe~ 
dido 'unànimemente a todas as representações : Eu co•nsidero uma 
carta fechada como uma pro.priedade, e não se. ·póde, sem atacar 
abertamente os ma.i-s sagrados direitos, romp,er os segredos dae 
cartas .. '" 

'"Dupot a:ccrescentou: _ "Nada mais funesto, nada mais preju'd-1· 
eia! f\. ordêm da sociedaide, do que G -direlto de pOder violar, sob 
qualquer pretexto., o segredo dos correios. " . 

E Miraibeau exclamou: "Que é . isto? Um povo que quer toi:naz·-
se livre, emprestando· as maximas e os processos de tyrannia? ! !Póde·· 
lhe convir violar a moral, depoi-s- de ter sid0 tanto tempo victim:l 
daique!Jes · que a violaram? Estes politicos vulgares, · que collocaram 
acima da Justiça 18so que, em suas ·estreitas combinações, elles ou-
sam chamar "utiliQ.rude publica"; esses politico_s vulgares que nos 
digam que interesse .:Poderá coUocar esta violação da probidade na~ 
cional. •. E' sem utilidade alguma que seriam violados os segredos 
das familias, · o -commercio dos ausentes, as confidencias da amizade. 
a confiança entre os ·hOmens.' ·Dir-se-hia de nõ.s na Europa: em 
França ,sob o pretexto de segur(//nça publica, sifo priv:ados os cidadãos 
de todo o direito de prop?·iedaâe sobre as cartas qiw são as proditc· 
ções llo coraç-ão e o· thesouro da confiança." 

A Assembl:éa manteve o segredo das cartas; e, mais tarde, -:. 
consagrou constitucionalmente." (João '.Mendes, Processo OrimirnaJ 
Brasiletru, v. Il[, paigs. 6.S-6:~). 

Ahi está, iSr. :Presidente. \Em uma situação que na França era compa.-
rad!l. a. um ve~dadeiro estado· de guer.ra, após a grande revo-lução, a !Assem ... 
biéa, ·ouvindo, 11?- eloquencia arrebatadora de Mi-rabe€\-u. a "condemnação do 
desrespeito ao sigillo das cartas, mamteve esse mesmo seg-redo. 

No Brasil, em .plena democracia, mais de de um seculo depois ... 
o SR. AZEVEDO LIMA: - Cento e tri-ntà. runno.s· depois. 
o !SR. LEOPOLDINO· DE OLIVEIRA: - • .. sem perturbação da OPdem pubUca, 

quando ·o Governo tudo póde fazer livremente, nós não te,mos a penas as 
nossas cartas violadas; nós não as recebemos! 

O SR. AzEVEDo LiMA: - E·' exacto. TentJ.o até o numero de uma carta 
registrada que nunca me chegou ás mãos. Sobre ser violada, foi confiscada. 

o •SR. ADOLPHO BElRGAMINI : - .Sup'primida·!!', ISummariamente. -
o SR. LEOPOLDINO DE OLIVlllIRA: - Alri est1á, -Sr. Presidente, qual é a po-

J!tica do 'Sr. Arthur ·Bernardes: attentados contra a liberdade dos cidadã.os, 
e contra os seus ·direitos. Não ha .quem possa ter opinião; não ha imprensa, 
não ha tribuna popular; ·não funccionam, -não fa liam as assO.ciações scienti.· 
fica~ ... 

o ISR' ADOLPHO 'BElRGAMINI: - Ai' dellas, si fallarem ! 
o •SR. LEOPOLDINO DE ÜLIVElmA: - Tudo está fechado, tudo está SO'b o 

·peso enorme da ômnipotencia do :S.r. Arthur iBernardes! 1Pois é a esta poli-
tica, Sr. Presidenbe, qÚe o .Sr. Mello Vianna, ·no iseu discurso de hontem, 
~m Bello Horizonte, discurso •qU:e não foi feito aos manifestamtes, porque o 
foi á Nação, que tinha as suas vistas alongadas para as bamaas de Bello 
Horizonte, em uma ansiosa ·espectativa; •é a essa politica CJ,Ue o Sr. Meno 
Vianna empresta o seu incondicional apoio, voltando atraz das suas decla-
rações, vindo dizer ao paiz, que S. Ex. não fage á. cravei•ra commum dos 
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politicos, q1Jce S. Ex. est, definitivaimen'te, arríarr ailo pelas injuncções parti-
darias e pelos interesses pessoaes a ·essa mesma politiea que é 'uma ver,gonlia 
.para a Repu:bUca e para o Bras'il! 

o SR. ADOLPHO· BERGAMINI: - !Apoiado. 
O ·SR. LEOPOLDINo DE OLIVEmA: - Assim, Sr. Presidente, vejo confirmada 

a minha :palavra pronunciada desde o primeko instante a respeito da'• attl· 
tuçle do 1Sr. ·Fernando de Mello Vianna.. , 

Lam·ento, repito, que S. Ex. te.nha recu·ado, :p0rque ninguem m::i,is do que 
f!.;, ainda com sacrifício da minha carreira politica, deseja que se abra para 
a -nossa Patria esta nora esperada com tanta ansiedade pbr esse povo que, 
f:Gr Jsso mesmo que nasce agora '.para a .grande vida do futuro, não póde 
ser assim esmagado ·pelos desvarios do poder, pela intoleran1cia sem ll.mites 
daquelles que o detêm e que estão presbs dentro do ci.rculo apertaido dM 
im as idéas, daquelles que assim se encontram, incapazes de dar desenvolvi-
mento a urha idéa generosa, como incapazes de enfrentar a multidão que 

· reclama o respeito aos seus direitos; daquelles que ·não podem embaraçar a 
marcha do povo .bras ileiro na sua galharda caminhada para o porvir, que 
todos queremos' radioso, magnifico, a ttestandd a capacidade da geraçáo, 
mostrando que dentro do territorio brasileiro está em formação um .P(}VO 
forte, uma raça victo.riosa. (Mruito bmn; muilto bem,. O orador é G'l/Jlll;JJri-
mentado). 

SESSÃO DE 12 DE . AGos::ro 

· O Sr. Leopoldino de Oliveira: (*) - O interesse' despertado por esse 
requ~.rimento (**) já não existe. 1Elle ·perdeu a sua razão de ser uma vez que 
"· ultima a:ttitude do honrado iP.residente de meu EstadG € um desmentido 
com.pl.eto e formal a tudo quanto se contém nas suas é'nkevistas., .uma .das 
quaes S. Ex. teve o c,uidàdo de escrever. Acredito, porém, que tendry o emi-
nente leader da m a ioria e da bancada de ·Minas feito, da tribuna, a declara •. 
ção de que estava de accôrdo com aquellas idéas e aquelle s princi.pios ~nlitti· 
dos ·pelo Sr. MeJlo Vianna, o requerimento do !Sr. A.Jberico1 vae ser ap,p.rovado 
pelos Srs. Deputados de ·aocõrdo com a vo!ntade e com a opinião do Sr. Mello 
Via·nna. COllilo, porém, o Sr .. \Fernando de Mello · Vianna tenha vindo, ~m 
discurso pronu·nciado na Capital do Estado de Minas, ao .receber uma mani· 
festação .popular, provo·cada pelas suas entrevistas, fazer .a declaração de que 
a s interpretações dadas ás suas palavras e a os se.us conceitos não ·eram as 

"--ao ·Correio · ãa Manhã. e a de O Jornal, nem a do povo do Rio de J anei.ro, nem 
a da .população de M'inas Geraes ... 

O _.SR. ADoLPHo BERG'AMINr: - Quanta gente enganrud'a. 
O SR. LEOPOLiDINo DE OLIVEIRA: - ... quero, para que. o historiador do fu-

turo possa julgar a personaUdade rpoUtica do Presidente actual do meu Es· 
tado que, ào lado das suas entr:evistas. fiquem , nos Amnaes d.a Gamara, os 
ultimos commentarios á attitude do C'hefe do Executivo mineiro, comme~

tarios bor.dados p ôir um dos mais hrflhantes jor,nalistas do 'Rio de Jane[ro e 
que foi exactamente utn dos que entrevistaram, n a .sua rapida · passagem pelo 
Rib , o S.r . Mello Vianna. 

(*) Não foi revisto pelo orado.r. 
(**) Requerime nto do /Sr . Alberico de M)oraes, pedin do a .inser'ção, nos 

Annaes· das entrevi·stas do :S-r . MeHo Vianna, !Presidente· a'Ei !Minas. · 
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A:nte,s, 'Sr. Presklente, de ler esses co·mmenta;rios, desejo ique faça p-arta 
do meu dis·curso, a entrevista · que, a respeito desse successo .p.cJ\litico, conce-
deu ao Jornal do Commercio o eminente Senador 1Sr . .A,ntonio Ca;rlo15, que é, 
innegavelmente, uma das figuras de relevo na politica naciO!Ilal, pela !Posicão 
que oC:cu.pa ·e pela habilidade incon-fostavel co-m 1que sabe resolver as graves 
difficuldades do momento. · 

O Jornal do CD'11'11m.ercio pr.ecede as informações do S:r. AmtoniO' Carlos 
de commentarios que demunciam a g.ravidade da ultima attitude do ·Sr. Mello 
Vianna que, é bom accentuax, tendo por um momento -o Brasil nas mãos, de 
ta.i maneira soube illudir a oviniãio publica, a;ca15a de tão alto .precipüar-'s<> 
de modo a, se valem as attitudes dos ·ho·mens, nunca mai~ alçar-se ao "nivel 
da confiança -generosa do povo. 

Diz o Jornal do Comrmercio; dentre outras cousa;S, o. seguinte: 
"Assim, tendo sido divulgadas variag v'ersõ.,>s ISOlbre a ultima 

viagem do ·Sr. ·Senador .Antonio Carlo·s, pedimos a 1S. Ex . . que ·ti-
vesse a gentileza de ,no.s ·informar solbre a sua signi!fi·cação politica, 
que todos tinham comprehendtdo de gramde relevancia e por 9újo re-
sultado em tõ>do o paiz havia evidente anciedade. '' 

Porque, Sr. tP.residente, esta ancied:ade de todo o paiz? (Porque tomava 
essa importancia a incumibencia que fora dada ao i1Justre Sena;dor por Minàs 
Geraes? Essa ·im.portancia e essa anciedade são for:çosamente co·nSeéJuencia 
da justa interpretação dada ás !Palaw-as do Sr. MeJ.lo Vianna, •palavras que 
impressionaram :profµndamente a opinião publica ... 

o ·SR. ADOLPHO BEJRGAl'l.LINI: - Empolgaram-na. 
O SR. LElOPOLDINQI DEl OLIVElIRA: - ... que c.hegaram a insp!rar co·nfiamç·a, 

a abalar jornalistas experimenta;dos que conheciam de perto as triocas poli-
tica:s deste paiz. Foram palavras como ·bem accentuou o nobre Deputado 
pelo Districto Federal que empfügaram o povo brasileiro o qual, pqr um 
momento, acreditou, como disse Assis Chateaµ;iiriand, que havia dezr.id_o das 
montanhas atrevidas de Mi·nas um novo mosqueteirio [)ara defesa das .Ji:ber:-
dad es publicas . . 

Dest'arte, das palavras do .Jornal ão C\o;nvn1Ae71Cio, que deve ');Jerf.e-ltarriente 
interpretar o ,pensamento do Gov.erno a;ctual, conduimos que .o retrocesso 
do Sr. Meno Y.ianna foi além da noosa espectativa, fo! maior e mais se.rio 
e mais grave do que .se podia imagim'.tr. 

Cominuando, diz o Jornal do Oommero!o: 
"O Sr. Presidente Mello Vianna, por sua grande administração 

em Mina.s, .por suas sabias inicativas e sua póHtica de realizações, por 
seu espirita democratico e suas idéas, coll'.lJquistou justo prestigio no 
seu Estado e mo paiz. !Por isso, conhecer as .13uas conce<pções e for-
mulas sohr.e a Convenção Nacional ·é de gra;nde interesse e actua-
lidade". 

Procurou o jornalista ·contornar a difficuldade, iJnSinuando que não hou-
vera, na realidade, uma ·crise politica po1.1quanto o 1Sr. Mello Vianna apenas 
!azia questão das :formulas ... 

O SR. ADL>'LPHO BrnROAMINI: - Não foi o que deciarou ·em suas entrevis-
tas; n estas S. Ex. disse que queria um nome maciona·l, que servisse de pe-
nhor á pacifjcação. 

O SR. LrnOPOLDINO DE OLI'lmRA: - e não mais da escolha de um nome 
que. como a;ffirmou ó Presidente de Minas, :pOJll si só fosse a garantia da pa-
cificaçã o do !Brasil. 

Mas, prosegue o jornalista:· 
"!Começamos, :portanto, .por perguntar ao, 1Sr. Senador Antonio 
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Cai:los, si S. 1Ex. tinha levado uma missão ou d'ôra a chamado do 
:Sr. Dr. Mello Via'llna. O emi·nente .Senador por Minas nos respondeu 
então: "Estive '6m S<ello H-01·izo:nte ·a ·chamado do Presidente Metlo 
Vianna, de .cuja co.nfianga ,pessoal e politica muito me desvancco". 

Para mim, sr. Presidente, a dedaragão do illustre Henador mineiro dei· 
xou em peores condições ·a figura db Presidente de 'Minas, porque é eviden.-
fo, depois dos ·1ncidentes varios em torno do faicto, que S. Ex., arrastado, na-
tl:1ralmente, pela pieda de christã, procurou saJvar a personalida4e mo.rail do 
1Sr . Mello Vianna, af.im de que fiqU'6 'no. espírito publico, aJQI menos, duvida 
a respeito :da sua ultima attitude, ipara que se pp·:ssa ipensar que o Sr. Mello 
V1ali:ma foi quem tomou a midativa de esclarecer seu pensamento, <'h~tur{)ado 

por jornalistas apressados .otú interesseiros .. , ~ 

O SR. ADoLPHo BmtGAMlNr: - Aliás, isso não ·era mais possível, depois 
do telegramma de 1S. Ex., co:n!firmando as entrevistas. 

O SR. LEJO'P'OWINO IDEJ OLIVE!LRA.: - ... 1quando to1da gente .sabe 1que o Sr. 
Antonio :Carlos foi como emissario de outr.os a iBello Hori,z'onte e co1nvenceu 
o 1Sr. Mel'lo V'ianna, em menos de 24 horas, de que deveria pronunciar o dis· 
curso .qiue 1'ez por -0.CJcasião da manifestação .que recebeu do. povo: ·cte. Mínas 
Geraes, iq.ue teve como i•nter,prete um advogado no1<>· auditorios da comarca 
de Bel>lo Hodzon:te, o qual ;pr.onu1nciou :palavrrus que eram a re.producção fiel 
das expressões .co01tida.s n as entrevistas do •Sr. .J.VLello· Vianna, ·demons tra ndo, 
assim, que a que !1e povo al!i se aehava reunido exactamente po.rque déra ;:.ã.s 
entrevistas do 'P.reside1ite ·de Minas a interp·retação a que Jhaviam ·Chégado 
o Con•eio da Manhã., o: O J'ornal e olutros orgãos da imprensa .do :R,.io de 
Jameir.o. 

O .SR. :ADOLPHo BEJROXMINr : - Deipois da chegada do senhor Antonio Car-
los a .BeÜo Ho:riz:o1n te 1foi que veiu ·aquella nota no Minas Geraes . 

O SR. LEJOPOLDINO DEJ Oul'VEJIRA : - Exactame_n te. 
!Continua o Jorna,l dlo Comm.eircio .repro.duzindo a ,palavra do· Sr. Antonio 

Carlos: 
"IEJ' certo, respondeu-nos -o Sr. :Senador Antol!lio Carlos, é eer.to 

que S . Ex. m e fallou sobre a suocessão ptesidencial ·lia Republica, e 
. d fez, como sempre, co.Jlorcando-se em terr8'llo imp·essoal, só ·se inspi-
rando nos recfamos da verdadeira democracia e nos altos interesses · 
·nacionaes . 

Assim é que suas vistas, pairando, acima das. pessoas, têm-se 
dirigido, até este m.omento .. . " 

Fez bem o Sr .. Antonio Garlos em. dizer ·que o Sr . Mel1o Vianna ten: di-
rigido s_uas vistas, a .respeito do assurh.pto, "'até este momento", da fórma 
por que o" lfez 1por -0ccasião da manifestação· em iBello Hlo.rizonte: é possível 
que o Sr . . M•elfo Vi'anna acalbe, •de f.uturOI, po.r desme111tir tam1bem ao Sr . An· 
.tonio Carlos . .. 

"Assim é ~ue 0s'uas v istas, paitando 'acima das pessoas, teem-se 
dfri.g!do., ·até ·este mom8'llto, u.nicameinte pava o exame do processo a 
a.d.optar na '.escoJ.ha .prévia dõs ·canclidatos, p·o.r .f6rma que eBsa esco-
Iha ef.füctivam,e.nte !l'es·ulte de manifestações i·nequivocas da o·plniãa 
nacional. · 1 

·"!A esse respeito suas oidJéas- se fixaram na ,formula de confiar 
/âs :Camaras !Municipaes, como ·primei.ras e ·mais directas expressões 
da VO'!).tade .popular, a iniciativa na indicação de ca111didatos, devendo 
realizar-se, para esse fim, em cada Estado, uma Co•nvenção· de re· 
;presen tamtes das Municipalidade$•. Corrv'0õl,ção que nomeará delega· 
dos a uma Convenção Nacíonal, que p:Z.ocederá á l'llfücação. 
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A convenção Nacional, que se seguir1á ás estaduaes, terá de .con-
stituir-se dos de.JegaJdos que essas nomear·em, sendq< tres por •Estado"., 

éA entrevista do >S:r. Antonio Crur.Jos esdarece, .nos :períodos seguintes, a 
formula do Sr . Mello V.ia.nna. !Perguntado pelo jo!I'.nalista si {li iPresiQente 
Mello Vianna, é rpor um.a. Convenção Nacional que escolhà livremente os cam-
didi11tos, partindo a esoofü·a dOis conv>encionaies das camar:as muniJc·ipaes 
S . E•x. respO!ndeu: 

"E' facil de ver que proseguiu então o Sr. :Se·nflldor Antonio .Car-
los, é facil de ver que, como .processo de esco·lha p·révia, nenhum ha-
verá mais demõ(CraU.co, mão .s·endo possivel contestar, salvo má >fé, 
que os candidatos aissim mdicaJdos r epi!'eséntam a vorntade da Nação. 

Essa formula desloca :para corponuções mais directa:mente re-
prese1ltativas dos i•riterresses e das aspirações do .povo um rpoder que 
até .ho·je esteve confi'adJ} aos m,emibros do Congresso Nacional; e, com 
ella, o !Presidente Mello Vianna age na dire.cção do principio· que, por 
ve~es já annunciou, q.ual 0 .de que é neeessarfo interessar immediata-
tamente o povo nà sll\lução dos :prob<lema.s capi_taes •do r.egimen; como 
tambem >faz vencedor o seu ·po.nto de vista de ·equipar.ax, para a teso· 
lução de. taes rproblemas, aos .grandes e aos pequenos Es.tax!us, desde 
que a ·cada um se comlfere, para a C.onv.ençãqi Nacional, !> mesm(!) nu.--
n:iero de representantes·" . 

Vê-se, por ahi, que a P·reoccupàção do 1Sr. Antonio Carlos é salvar, 
como accentuei, o Presidente do Esta!'.Vo d.e M-lnas da penoOO, .situação mo•:reJ 
em que fi~ou S. Ex., depois da r .etratação feita em Bello Hor-izonte, quando se 
encontr.QU COJ11 o émissario do· Cattete, que viu co·roaido· de exito o seu tra-
balho em tempo brev.e, tãp pouco firm.es e r.am a;s convi'c(;ões do néo pacifis-
ta de :M'inas, do exqu\sü~ssimo >derfensor das liberdades pubJ.icas, da rdem.o-
cracia, desse povo a que •S. Ex. se referia .nwquel'la linguagem que. enthusias-
mou a .alma nadonail, fazendo que ene tivesse, · por um J·nstante, nas mãos_ 
toda a força politica da Nação zrasiJ.ei·ra, .po:clendo, por 18-so m esmo, ser o 
arbitro das mais gTaves questões do momento, ou afuncr8lr-.se por ·c.ompJ.eto 
como desgraçadamente aiconteceu, >a>fundar-.se tanto que, na .sua quéda nãOI 
deixar.ia de prejudicar tambem o nome de Mirr.as .Geraies, si dentro da;queUa 
terra gloriosa não ·moraisse ·uma população que, por suas v.irtudes e su1as 
energia s, fosse capaz de salvar-se ·sem o apoio, ou sem a defesa rdo chefe 
de seu governo·! 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - o dissidio era loca:J. E o rSr. Antonio Car-
los o r esolveu . O resto. f.oi facil. .. 

O SR. LNoPOLDINo DE OLwmfil: - O Sr. Antonio ,Carlos. continua assim 
a sua entrevista: 

"EntenCle o P1,esidente Mello Vianna que os canciidaitos por esse 
processo indicadros não se impõem unicamente ao a poio das fo·rças po-
liticas que adherirem á :convenção, mas ta.mbem ao de quantos, salvo 
dissidio de idéas, .q_ueii!'am coJ.laborar, sinoe.ra e lealm·ente, na o.J:~ra d!e 
construcção re.pul:)ldcana de que S. Ex. 'é, patr·ioticamente, um dos 
.mai·s dev.otw!'.Vos serrvidores" . 

E conrclue assim, não .sei •Si oom ironia, o Sr . Antonio Cairios: 
"'!Para o p·residente IMel.Jo Vianna, portanto, o essencial no- caso 

é a ado:pção ·desse processo ou de outro e.qui·valente". 
Verifica-se, :Sr. Presidente, que o Sr. M·ello Vrianna nifo faz questão de 

pessoas: pouco importa a S. Ex. que 'da Convenção .saia ou não. o nome na-
cior.al que, po·r si só, seja um penhor de pacificação no p>aiz; o de que S. 
Ex . faz questão f.echaida é da formula da co.nvençã o. Quer S. Ex. que oi;; 
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mu.nicipios constit·uam d~legados nas capH:.aes- dos Esta.dos; esses ldel•egados 
consütuam segumfos, e estes segundo·s (tres poT 'Estado), se reunam, .naiu· 
Talmente, como disse o C<Yr11eio à;a Manhã, no 1oca1 onde fun1crcilona hoje o 
circo Sarrasani, e indiqarão o ·nome de quem deveTá substitÚir o S.r~ A<rthur 
Bernardes !llO IOattete. 

O ·SR. A.DoLPHo iBERGAMINI: · - E' 'llma terooira dynaanisação da rep.i;e-
sen tação populair. . ' · . 

O •SR. LEoBoLDINo 'DE OLIVEIRA: - E' uma verdaàeira camoufW.g.e; é um 
meio pouco Ula:bil de salva:Jr o Sr. Mello Vfanna que, queira ou não queira, 

1 :na opinião dos seus mia;is int!imos amigos, está fr'r·emediave1mente con-
demnad.0 ... 

O Sa. AI!oL:PHo BERGA'MINI: - Depois do sieu r~cuo. 
O SR. LEoiPoLDINo DE OLIYEIRA: - •.• quando, é .. bom que se aceentue, po-

dia ter sido S. ·Ex., si o quizesse, si tivesse sentido de facto e comp_rehendl.d\>, 
na, real4dade, as verdadeiras aspilrações do povo bnLsileiro, o arbitro da poli· 
ttca a:racional; não te•ri-a S. Ex. si O quizesse, em traçax a caricatura de UID· 

novo d'A.rtagnam, cujas attitud'es S. ®x. parodiou. 
;t'l{ais, Sr. Presidente, desejo que, GJlêm da entreV1j,sta do ;Sr. Antonio CW-

1os, te:n:ha o Sr. Ass1'8 Chaiteaubriand, moço de mna brilhantissd.ma intelli· 
.gencia .. ; ' 

o SR. AI!oLPE'O BERGAMINI! - Apoiaido. 
O SR .. LEloFoLmNo DEl OliIVElIRA: - ... jornalista -que se tem revelado dos 

mais comp:etentes e dos mais dedicaidos ás causas pubiiclli6" .tenha os·, sêus 
ultimas cQml)'.lentarJos ·á attitude do Scr. MeHo Viianna i-nsciriptos nos ..A11· 
naes da Oamara, -POlrque esse @rande homem de imprensa .. .. 

O SR. AI!oLPHo BERGAMINI: - De grande cultura e grande -sinceridade. 
O '8R. LEoPOLDINo DE OLIVEIIRA·: - ... arrastado á füsc-usssão do problema. da 

successão preside:r:.cial, pelo immemio desejo de ver iniciada uma nova era 
politica 'Il:O paiz, foi tambe;m Uma da.s V•ictimás dltll '.Pala'Vras e das promessas 
d!o pcresidente de Minas Geraes. 

Esses oommentarios, Sr. Presidente, servirão, tambem, como Siccentuei, 
para que, de futuro, possa o Jeitor provavel d:as entrevi•st.as do . Sr. Mel!o 
Vianna que vã:o, certamente, segundo disse o eminente lewàer da mataria, 
ficar nos Annaes, confrontal-ais com os comment.arios a ultima attitude 
d!ó Priesi.d,ente ·de Minais Geraes. 

Eis o que escre'Veu, em data de hoje, o Sr . .AJssis Cb:ateaubriand: 

"SP ARTAOUS VENCIDO 

O DJ'1S'.l'INO IRONICO 

Ha .p-ouco menos de anno, este mesmo simve Antonio Carlos, "ciue 
aicaj:>a de regressar de Bello Horizonte, para aHi partia, armado €1111 
guerra, com intenções be!liliicosa.s, paira enfrentar o Pres~dente de M'i· 
nláis, Olegario Maciel, o qual, morto Raul Soarês, .surgiu de repente, 
com aspirações· ao Palacio da Liberdade . 

. o Sr. Antornio Carlos é um p1enipotenciacrio sriibidamente de ln· 
dole christã, apto a conduzir o •g€illero humano, antes com a ·persua• 
são do que com a vioie:ricia. Eu já contei, para O Jornal e Di<M'.w da 
Noite, o episod:io da chegada do ·Scr. Antonio Cacr-los a 'Bello Horizon· 
te e, como eUe, em: minutos, destroçou as res·istencias •preliminares do 
Sr. Oie,gario Maciel, enthronizando no oratorio da L'tberdBXle. o Mo• 
rieno Coração de Jes-us do Sr. A!rthur Beirnardes, e que era F1ern!lm.do 
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MellÓ. VJari.na. O ST. Antonio Carlos estTéava-se oom :um eX'ito ldecl-
sivo, na diplomada da focça. 

A historfa é a d'arçanté" mais cruel e insidiosa, e po·r .isso ·:urde es 
'!J€Ores entremezes. 'Menos de doze mezes depois era o mesma Antonto 
!Carlos quem partia de novo para Bello Horizonte, com, instrucçõel3 
'beilicosas, d'o mesmfaslnio soiberano, para enfrentar o '.Presidente de 
Minas, rebellado crnntra a autoridade do Sumrmo Pontiif1ce. Lusbel 
se collo.cara abertamente em estado Tevolucionario no meio da ave-
nida [Rio Branico; .prnmovendp meetings inconvenientes e p·hilippicas 
·incem'l!ia:r'ias contra a Ordem., contra o Poder constituido do Brasil, 
que elle accusava, um e outro, sem cel'emonJa, d!e viverem a desres-
peitar a Vontade .Popular. IID1Provisou-se em mosqueteiro, e pondo a 
estopeta fumegante ao hombro, 1c0Uocou-se ao serviço das massas 
rebellada:s, afim CLe co:riduzil-as ao assalto das aJ:neias do Estado. 

Tudo estremeceu. 
As mães que o ·sfY/17, terribil escwtaram 
Dontra o peito os Nlhfm,_hos aperrtxuram. 

Acabemos com o ostracismo do Povo na Republ.Lca! foi a phrase 
refombante, com que <desce.u dos esp.igões atr€fVi{)los da . }l.Ian<tiqueira, 
Turno da plantcie, o Chefe Revoluciom.ario. 

Estabeleceu-se a ·espect·ativa para o encontro sensacional, em-
quanto fulguravam as estrellas na borrasca . Era a tomada da Bas-
tilha. Oamillo Desmoulins. resuscitára na pelle de Me1lo Viamià. O 
paiz, de norte a sul, entrou a arder, electrJzado. 

Nisto, o Sr . Antonio Cair1os toma de novo o nocturno, desce em 
Bello Horizonte, demora-se 48 horas e, sem um·a nem sete faJcadas, 
desembarca ali( na GentraJ, sorridente, presenteirn, e com o. mais sce-
ptico .e o :mais diesd'Emhoso dos se.us sorrisos, des·abotoa o paÚtot -~ 
vae dizendo aos intimos: 

- Nã'o se afflijam. A paz está. comnosco. Term~naxam as vigi-
lias civicas do Inconfidente. Trago aq·ui no bo:1'so a · renunc:ia do M.el· 
lo Vianna, que estev.e á altura do Oregairfo M.aiciel de ha ónz.e mezes. 

- Mas que r·enuncia? indagam, aff.ltctos, os circum,stant:e.s . A 
da pr.esidencia de Minas? 

- Não. Cousa ainda mais fragoTosa:. a dos poderes sobrenatu-
raes, que elle .re.cehera do fünado Nilo Peçanha. Abriu mão do ma.n-
dato com gr.an.de desprendimento. O l"ernando é um caboclinho cor-
~to, que andava serndo exiplorado pela Imprensa, de modo pouco ho-
nestú. Expontaneam-ente, jâ de·smentlu o télegramma que mandou aú 
C.qrreio da Manhã, conil'kman{!o as entrevistas, que na rea~i<'Lade fo-
ram, como elle diz em ·sua novissima versão, manipuladas dais sU'::ts 
me:r. sa.gens. Nunca deu intimidades a jornalistas, com os quaes não 
se avistou sinão em Hgeiro·s e:n:contros de café. Está desapontado com 
a censura que, ao seu Y€tr deveria ter cortwdo as phrases impertinentes 
que lhe :foram attribuidas. Estejam tranquil!os: a Plebe c<mtürna sem 
gula Mello Vianna renunciou, de modo cavalheiresco o mandato do 
Nilo Peçair.ha, com que d<esembarcou ha quinze d.ias no Rio de Ja-
il1eiro. Os Poderes constituid0s podem 1c1orunir em paz, que a ·rua está 
sem leader, desta vez. Mello Vianna, em uma hora de tentação, dei-
xou··Se empolgar pela cons·cienci<a <:>bscura do po'Vo e sobresaltou-nos. 
Mas já está saJ.'Vo, e solidamente enraizado nos pir'.inc~ios augustos da. 
Or.d<em e da Autodc'Lade. Conseguimos desenca.rnar o Nilo, giraças ao 
esforço ·tenaz dos m.ediuns mais empenhados c;ommosco na obra da 
regeneração da Republica". 
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Que teria, acontecido '.n~ssa · quinzena .crepitwnte? Foi mesmo um 
leaàer da Opinião · o'u apenas o git'tto de um pobre es.cravo fugido? 
.Seja •como for, essa submi·ssão m.ergulhou de novo o ·paiz na desola· 
ção. - Assis Chateaubrianà." 

Assis Chateaubrland, . Sr. Presidente, assim ·Critica com essa iro1liai f1na 
e elegante a attitude d;efinitiva do Sr. E'ernando: de Meno Viamna. Mas em 
O'Utra co3umna, da mesma edição, d-0 O Jornal, e.sse ta1entoso jornalistai ag·ra· 
dece ao Sr: Arthur Bernar>de·s o serviç·0 que, afinal, S. Ex. poud:e prestar no 
paiz, e o faz nos seguintes termos: 

;, A ·Naçã.o d!e.;e ao 1ST. A'.rthur Berna-rdes·, incotesta:velmente, 
)Um grande serviço: o Pr.esidente da RepUJblica não J·nutilisou, como sa 
está pueri!me.nte diz·endp, o .Pr·esident.e de Minws, r .evelou-o, e- reve-
lou-o ·mais cedo <lo que se esperava. 

E fot uma <f'elicidaide. 
O 1Sr. Me llo Víanna não tinha altura mental nem clvica para o 

papel que eUe pre·tendeu desempen'har. Um momento a Nação illU· 
diu-se supponho ,ver nene um homem. E acclefrno.u-o como o heroe 
provid;incial, o rec-0nstt·uctor da hora presente. 

O Sr. Arthur Bernal'des ·com· dous pipar.ot.es tncumbiu-se ·de mos· 
rtrrur a p-0br.e argüa de que e.ra feito o seu ho.mem da pres1dencia de 
Minas. 

Foi um serviço., não re·sta !duvida. O .Sr. Mello Viia,nna poder.la ter 
resistido um P,ouco mais: que teria, valido, po•rém, esse folego, si 
elle não era, na realidade, o estadista 'do m.omento·? A N~ã:o de:ve 
ser .. grata a-0 Sr. Presid!ente da Republica pelá prova dos no·ve, qué 
el1e tirou, da :ftbra do .Sr. Mlello Viam.na, e logo com o mâis ductil e 
o menos a meaçaidor do:s seus loga res·-tenentes. - Assis Çhateoobriand· 

Ahi está Sr. Presidente, 011'-inal, revelada <por .completo •a farça com que o 
Sr . Meno Vianrua, procuran<lo, a pranci-pi,o, · 'Hlurur a opim ião do paiz, acalba 
exldbhJ.do á Nação a · sua attitude, e á comissura dos labio.s •ifos s:eo\is amigos 
mais chegados, traz·endü e·sse sorri·oo voelhaco que denuncia a ·condemnaçã.G 
in.te;ri-0T daquelle que, confo;nn~ assignalei ·por v.ezes desta tribuna, para sa· 
tisfazer a mbiçoes pes'soaes , ou . da r pasto á vaidade in.ccmtida, consentiu que 
a imprensa, enganada, espaiha:sse as suas palavras que dis1>ertarain o en· 
thu.sirusmo popular, pa lavras com que aimda recebeu . do :povo man;ifestaçêles 
vibrantes, pela crença que se estabeleceu de que S. Ex., de facto', havia dês· 
·embainhado o gladio da ·liberClade e se co11ocava á frente· .d'as m a,ssas que, 
por !fim, eneorutrava:m séu defensor, o s.eu a<lvogaid·à maxim.o, no gramde pleito 
que suste ntam contra o .governo- actual, que está sabidrumente submettendo a 
Nação brasileira aos ca;prichos do s.eu che<f'e (Muito bem). Desmascarndos 
estão os ar tistas .que teem agora no j:ulgam'eJ;J.tci severo dos contemporruneos o 
maior castigo que -se põd.e. dar áq·ue.lle·s que se r.iem e zomham dos soffrimentos 
e das arn,ar.guras do povo : 

o .SR. A.DoLPHO BERGAMINI: - Muito· bem. 
o .SR. LEOPOLDINO ·DE OLIVEIRA: - Resta, Sr . p .residente, depois de tudo 

i-st-0 que o povo brasileir.o, que •as classes armad·as, que os homens de bem, 
se resolvam a pôr um paradeiro a essa politica desembaraçada, que .não es· 
colhe processos ·nos· seus a ttentados contra a lei, contra o dir_eito, contra as 
Jdberdades ,.Publicas. ' 

E' preciso que essa;s classes todas .compr.Efuendam, afiná!, {!rue a etlas 
cabe a tarefa <pa-tri-0t1ca de salvar o pa;iz, mostrando aos espoliadores da Na· 
ção que esta é um patrlmon1o do povo, que a Republica é uma cwquista 'dos 
brasil~tros, que a pr-0.clar,narafu apo·iados nas classe3 airmadas~ . E' pveciSú 
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que essas fo;rças, que ·não são as chamadas "forças políticas", ve.nb:am, pouco 
importa.ndo as convenções ,e fo,rmulas com que se lud!ibrie a opinião publica, 
impor a vontade do paiz, fazendo ºsurg.ir, r.ão das conv;enções, mas do meio 
das multidões das rua;s, como pareceu que i;i, surg.ir ha pouco, o candidato ao 
supr.emo posto do Gov·e!l'no. 

Convenções, Sr. Presidente, pa.ra que, sj são uma comedia? 
6 SR. AnoLPHo BElRGAMINI: - AJ)oiaido; só ~eriam valor si fossem reaes, 

si exprimissem a vontade do· po'Vo. 
O SR. Ü<oPoLDINO nrn OLIVEIRA: ·- PaTa que esses ajun'ta!mentos, que não 

resolvem cousa algumã? 
o •Sr>:. ADOLPHG BEl!UlAMINI. - Homologam OI! conchavos. 
O SR. LrnoPOLDINo nrn OLIVEIRA: - . O caminho seria o poder ·conservar-se 

·neutro, acima das comp.etiçõe!> .pwrtidarias, deixamdo livremente esc9lhoose os 
seus goveTnantes, que todos •aiquelles que se. julgassem d!i.g.nos da prestdencia 
da .'Republica pleiteassem esse posto, fa:zendo com1cios e excursões pefo In,-
terioo· d:o •paiz, e que o povo, em urnas 1~v!Nls, garamtid!o pelo pode!l' co1I1tra os 
desrr:andos e as vioiencias dos reguletes, designrusse, a/final, wquetJ.e que enten-
desse o mais capaz Çle Íhe 'dil'igir os destinos. ' 

E' isto, Sr. Pre<i.'.Ldente, o que a Nação espera, sabendo, de a;nte-mão, que 
mais uma .farça s.e vae co.mmette·r nessa cony.e;nção, onde os .homens se apresim-
tarão apenas pwra Q.izer quaes f.oram as OII"dens recebidas lá de cima. 

Com esta,s p·alav·ras, crefo ter . esolarecido perfeitarne·nte a opinião pu-
blica a respeito ,da paLpitainte rquestifo reiativa ; crise po.Jitiqi. creada pelo 
Sr. Meno Vdanna e aggravada pelo re.querimento do Sr. Alberico de Moraes . 

. Não o faço para dar 'expansão a sentimentos inferiores, ou po<rque não possa 
conter odfos que, já o disse, minha alma não nutre e aos quaes meu cnra-
ção de ·homem . s.irr:.ples não dá guarida. E' :que vejo·, acima da minha per-
simaJidade e da elos meus adversariors, o alto, o grande, e incomparave1 inte.-
resse da minha Patria! (Mwito bem; muitQ bem. ·o orador é cwmprinnentado). 

SESSÃO DE 17 'DE AJGOST.O 

O Sr. Aaevedo LiQta (para uwa ·explicação pessoal) : ,..... Sr. Presidente, 
devo explicar, ainda que ,summariaménte, os motivos que me induziram a 
apresentar hoje, :no expediente' da Ca,mara, os dous .requ'erimentos de in-
forncações lidos :na ·hora prnpa·ia: Ambos se referem ·a assumptos militares, 
de oara,oter r,evolucionario. Um delles entende com a '1'.'endição de Catànduvas .. 

Chegou-me <110 co·nhecimento que o bravo commandante do r ·educto deste 
fo~ail, depo.j.s de ·esgotada,s tota:lmente as muniçõ,es com qrue podiam co.ntaJr 
os seus subordinados, attenta a irremediavel derrota a qu.e se achavam todos 
expostos, entendeu de e!Il.tro.r em negociações ·cnm o comm·a!Ildante das f.o•rças 
legalistas que o Governo lhe oppunha. E, então·, pro·poz-lhe o ' commandante 
revo'1toso capitular co.m tod!os o.s s.eus subalter:IJos, uma v·ez que se dispu-
zessem as auto<ridade·s gov.ernamentaes a fazer rque incidissrem exclúJsiva:-
mente sobre os officiaes as ,respornsabilidades da 'reacção revolucionar.ia. E, 
segurnio me infm'mam, os militaires da legalidade, que . e:ntrai'àm em negocia-
ções para que se firmasse a rendição, acceitaram a condição imposta e me-
diante a ·quail •só soffreriam os castigos, as ·penalidades· da lei, os officiaes, 
os militares .graduad·os, sob as ordens dos quwes se batiam os soldados da 
fortificação de Catanduvas. 

Não obstante esse comp<rorr:.issci, que me dizem t er sido ' solemnen:iente 
assente, é -certo que o Governo remetteu para o desterro da Clevelandia todos 
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o.s ·sol>dadqs ·por cuja Jfüeroade e por . cuja · irresponsabilidade se · há viam ba· 
tido os officiaes que se renderam. 

Para esclarecer este ponto, altamente sério o que, como V. Ex. sum· 
mariamente percebe, impo•rta materi·a de =dem moral, extraol!'dinariamente 
relevante, fQi que o-ffereci · o primeiro dos meus requerime;.tos. 

O segundo foi aipresentado para resalva das responsabiUdade do "1oMâdo 
capirt:ão ·SQ· . . Dilermando de .AJS·sis, que se •considerou aiocusado ,por un:a c:wta 
que, ' 'da tribuna, li e é da lavra de i•ntrepido official do nosso Exercito, 
que o regimen de desord·ens erícarce-r'ou em um dos presidio·s militares, ·para 
satisct'aç;ão do•s .caprichos pessoª'es ·e poUticos do Sr. ADthur Bernardes . 

.Já tive orpportunidade de conv.easar com o Sr. ·capitão Dilermando de 
AssrLs, .que lar.ga e . extenuan.temente m~ expoz os motivos que labocram em ' 
sua def.esa . E estou prope)lso a acreditar que, de facto, razão assiste ao 
eisfo<rçado ex-.com:mandante de fo.roas legalistas no A1to Paraná ~àJra se 
cO!ll.side'l'ar isento das péch as e das insinuações com que, atn<1a q.u;e ao de 
~eve, pr ocurou attingi.J-o o militar, cuja carta li na ultima ses·são dq. Càmara, 

E pür e ntender que é da rr.aior .impo·rtancia para este rnfficial se tornem 
'[>UJbldcos to•dos o·s e1ementos que sk·vam á s ua defesa foi que requeri a [JU· 

blicação, na integra,° do relatü•rio desse mi.Jitar e dos 'doc.ume·Iítos ao mesmo 
appens.os, sem embairgo lie saber que ·o .Sr. Mini·stro da Gue>rra já se re· 
cusava a annuiir á so.Jicitação 9-o S·r . capi·tâio Dilerr'mMi.do. 

Espe·ro, Sir. Presi\lente, si a .camara app1•ovar os meus reGJuerimentos 
de i-nfrnrmações', cómipu'1:Slmnldo e hmdlo dooumonbos .nos :prnrntos essen€~aes, 
poder demonstrar á Casa, á "-luz m eri\liama, que, si não é responsav;6l pelo 
g.rande e fo:rmidavel fracasso das rorças legalistas no Alto Paraná o emi· 
n ernte e e>rnergfoo oapit ão. Sr. Dilermando de As,si•s, pelJo menos altas figuras 
das no.ssas fo;rças militares emprestaram sua 1nconfundivel respon~bilidàde 

para que se verificassem os desastres militares solffridos pelas fo:r.ças lega-
lJ.sias. 

Penso arnda, Sr. Preside:nte, que a iC!ama.ra não deverá, a bem dio 1ires· 
tigio das a utoria.ades o1'ficiae•s, delixar .de suffragar com seu voto meu re· 
querim'ento de inform.açõ-es, que ao mesmo passo virá resalvar a responsa· 
.tlili.dade do ca'Pitão Dilermando e como um aço.ite flagel-lair as autüil'itlades do 
nosso Exercito, que n ão tiveram, s~que;r, ·o mais leve presentimento dos, gra· 
ves riscos que co>rriam os. so1dadüs da •legalidade ;nos i•nvios sertões do !f!a· 
raná. 

No momentü o.ppo~·tuno irei· então., disse·cando os documentos q,ue, a meu 
entender, devem ·estar annexos ao relawdo do capitão D i.lermando .de Assis, 
[lrovwr ns grandes ll)eocaidos militares, as grandes omissões em materia de 
administraçã o milri·tar e de estrate.gia, pra ticados pelos .poderes publicas, 'Pata 
os quáes ---: ó e1"1·0 funesto! - o grande e até hode não suffQcad.~ ,ir.avl· 
m e nto subvernlivü, que teve origem em S. Paulo, não passa de urh simples 
leva nte de qu:arte•l, mér·a demonstração de insubordinação de caserna. 
' Tenho .posto de manifesto, m ais de uma vez, _que se chegâ.mos a esse 
estado .J.amentavel de desorganização militar, civil, po.J.itilca, economica e fi-
nanceira, é po•rque a incuravel amauro•se do_s homens que são., •neste triste 
momento de nossa vida ;repub.JJ.cana, depositarros lio ·poder, lhes tem feito 

· de,s•co1n.hecer os mais graves interesses da patria e os mais· importantes, os 
m a.is transcende.ntes assumpto.s que entendem .com a existencia e a ordem 
da Repu~lica. 

iEssa eteirna,- essa ITTunca extimguivel revo·lta, que con;ieç.ou lavrando no 
seio das cl0!Sses militrures e hoje empo-lga toda a nossa nacionaliÇJ.ade ... 

O SR. CESJ\R DEJ MAaADH.Ãjms : - Não apoiaido . Isso não· ê e'xacto . 
O SR . Az~o LIMA: - .... levantando como um só hümem o mel'hor co 
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q.ue possue o i!lOSso caro. Brasil contra os ho·mens que o governam, essa 
sublevação incontida, que vae perturbando pr.ofundamente o f u tur-o das nQs-
s·a,s instituições, o equilib<rio da · o.rdem economica não é mais do que a ine-
vitavel •consequ~ci'a dos er.os da.s detent=·es do pod& . 

Pretendo prorvar, com do.cume:ntos foTnecidos pelos . orgãos mais illlSus-
peitos . ás pro.p·r:ias auto.rjdaC.BS su rperfoTeS do LEJxercito e aos donos do paiz, 
que, se a revoITrução brasüeira assumiu essas vastas rproporções de cataclys-
ma social, é prn·que a~ Governo, aos altÔ·s senhores das :forças miÚtares cabe, 
de p!Emo di!reito., a respons•abilidade, de te<l-a fomentado. 

A Camara não negue seu v-0to ao m ·eu r·equerimento; poi!'quanto u rge 
que se faça justiça a um· militar que 'se oon:sideTa offendidlo e p1reciso é que 
se não occulte de plano ptreconcebido, e muito de indmstria, ao r ·epresentante 
da mino·ria parlamntar, o d.freito de co·mp•rnvar, •com documentos em mãos, 
a.'3 asserções que ap;resentou, 

•E' este systemati-co' pro·cess-0 de se negarem os subsildios necessarios aos 
<sclaTecimentos de factos hi·sto.rieos da · nossa vida repubiioona qu e tem le-
vado muita ve:l)es a fazer que se ·cubra.rn os maio•res eil'tros, os maiores pecca-
don dos homens de Estado co.m o sHenc1o, com o m·anto <la impunidade, que 
só, de raro em raro·, muito tarde ás .vez;es, vem a ser levantado, po,r ,uma 
te suas pontas, afim de revelar 'Pefa indi:sc11eção de um dos co·rreligionarios 
do poder, o.u pela peirspicacia,. de a;Igum pubUcis·ta, todas as dolorosas ver-
~aties em mate1-ia de adm1nistrà\)ão .puhl\ca, que os ~om•ens de governo cio-
samente guardam para acautelar a sua responsabi.]idade. 

, O que queI'o PTO·Var com o meu pedido de tnformações, em rnateria C.e 
questãio de caracter puran'.iente mi1itar, é o que acaba ainda, ha dous ou 
tres dias, de '!J['Oval-ci, á saciedade, um mustre banqueiro de nossa te·rra, re-
lativamente a a:ssumpto de natureza" eco!llomica e financdra. 

O SR. A'DOLPHo BERGAMINI: - Eu ia pro.cede·r a essa leitu;ra. 
O SR. AzEJVEIDo LIMA: - Ainda honterr.., Sr. P ·residente, um matutino, 

muito a•oreditae.o no Rio oo Janedi!':o, .pubUcou em uina das sua:s primeiras 
cGl•umnas, em titu.]o herr-ant·e·, uma mernoraV'e! caxta subscripta pelo ·sr. 
Custodio Coe1ho de Almeida, ex-diirecto.i.· da Carteira CambiiLJ do Banco e, · 
ma.is tar-de, se me não engana a memoil'ia, directoT dio mesmo, o qual escla-
rece, de maneira, por assirr, d.izer, ato'l'doante, a .nunca assaz condeµ:mavel 
responsabH1dade do e·x-Ministro da CFa'ZenC:a, do Sr. Arthur Bernardes o Sr . 
Sampaio Vida!, po·r cu·Ipa de quem foi derramada pelo paiz u ma emissão 
clandestina .e illega, - evidentemente ·Cland·esti:na e HlegaJ - ' como o pro.va 
o dito banqueiro de um montante su.perior a C.:ous niillhões de contos, nos 
exercicios finance'i:ro.s Ide 192.3\, 24, 25, todos eI,]es da G.•esastrada adm1nios-
trnção do S·r. Arthur Bernardes. 

Attende bem V. Ex . ., Sr. Presidente, que esses dous mtlhões e cento e 
tantos mil co•ntos .. . 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - •Isso .é um descal·abil'-O. 
o SR. AzEJVEIDo LIMA : ---, ... de cuja emissão chndestina, so·b a fó'l'ma de 

notas pil'on:issoriâs, é acousado o Sr. Samvaio Vida!, acm·escida da emissão 
praticada .pelo Bainco do Hrasi1 em virtuG..e do contracto que este celebrou 
c0m o Go'Verno da Republioa, de oHocentos mi'l ·contos, eleva a somma de 
dinreiro de escasso· valor, alastrado pelü :S,,asi1 á indescriptivel, á inaored.i-
tavel importm1Cia, sem lastro, de ce'l'·C·a de tires mi·lhões de ·CO·ntos de réis! 

Teriam sido, de feito, ille.gaes essas ultimas emi·ssões? Não padece du-
vi~.a que o fmam, Sr. P;resdde·nte, tão exubet.ante e insophismave1 se n os 
afigura a demonsrt;raçã.o do Sr. Custodio Coelho. 

Os dispositivos de lei invocados ve~o ex-Micr:üstro. da, Fazenda, o ST . 
Sampaio Vrdal, o ·Pil'imeir.o,, exaotamente, qu~ alçoü ·sua voz para accu s·ar de 



'desma:ndos finaneei,ros. o ex-Oo'Veirno do· "S'l'. Epitaicio Pessoa, não pern:it· 
tiam, ,S'!' . . Presidente, roais do que a realizaçãio · de uma operação de credito, 
no i-nterior ou no ex;terio'!', mociainte a ex;pedição de titules erd·i:nairios ou 
'especlaes. No entanto, .não foi o que fez o Sr. Sampaio Vida!. Ã demons· 
traçã:o, .Sr. PiresddeiDJte, está na lo·n,ga e -bem fundamentada -=ta da :lavra 
do Sr .ICustudio Ooelho-, publicada no mafütino O Jorna-Z; onde o )ll(ellroo 
preolaro ·hcmrem de negocios . pro·va ain-da qu_e a extraordi)J.ari1a emissãto de 
netas não só deixou de conesponder aos termos do Ood:igo de Contabilidade, 
ém seus an:<ts. 44-8 a ' 4150 e outros, mas tambem transg.rediu de~ manei·ra for· 
mal e ir'-re<t0tI1quiveI, e dÜlposto na -claiusula 7ª, do ioontracto celebrado_ com o 
Banco do Brasil, quando jâ, era o Brasil desgovernado pelo S-r. :A;J)thúr Ber· 
na;rdies! ... 

Ahi está, como a profici·enc-i"a fi1namceiira do Governo se desfez com um 
simples pi•parote ·de um bamqueiiro esclaire-ci<io que leva ao· p&petuo des· 
gosto dos btrasi·lekos, amantes de sua terra, de wna sõ vez, de cambu· 
lhad:a ... 

o BR. ADOLPHO BERGIMINI; ~ Ex-politioco, não; eUe CGntinúa ser politico, 
viste como é \ Senadox Estadual. 

9 SR. AzEVEIDo LIMA: - ... com o estigmá de disB~paiio;res das finanças 
'brasilekas, o fk. ·Sampai-o Vidal e o mais inexpoci.en-te po1litico dentre os que 
já se a;ssenta!l'am na cathedra <'Lo Palaicio do Cattete. 

E' p;recds·o, é G:e todo o punto rrüstér, que os .A1111iiüi•s da. Camaira consi· 
gnem esse lfüello tmememdo, constante da can:ta do· Sr. CuSltodi-o de Almeida, 
e como não tenha muita confiança no .voto da , maioria da Camara ~ue, 

nec4ssan:-iamente, a titulo· de soiidariedade pana com o Sir. Presidente da 
Republica, negM'á seu apoio a um ;requ&'imem.to meu no s-entfdo de que 
seja á:nserta essa ,peça nus .Aninaes .da Carnaira, é que vou1 desde já, para 
obviar a to.das as dtfficuM:ades e oeo:ri.tor:n:ar ess·a discipHna pairtidaria que 
,Jeva ·a Cam'aira á soiidrurizar-se até co mos desmamdo's do- a;i-oder, dar-me ao 
t ·rabalho de 1Jl'Oceder, em pessôa, á "leitura· desse i.noilvidável d,ocurr..ento: 
"Em defé.sa - .As em/i)ssões cla'lides·tino·s e _ille~ dQ letras 01.I! rwtas pro.· 

mf<ssiarias, reali~cult:1•s p:elo Thesouro NaciorTuiJi nos e:ver:cioios de 119'23 
e de 19-24, ~ em Janeilro de lS2'5, diz o Sr. OustoidfiJo àoeZko, em àrtigo 
esp.eddai para "O .J ornai", elevwram-se a dous milhões .tre,sentos e 
qua1~enta m1Jl e1onvos de rébS> ,.___ pustodiio Jo_-sé Ooelh,o de Aimeiàa, ea;. 
iiMJroot!or da Carteira Oambia,Z do BMOca r'i<o Brwsi1, nos Governos Ro· 
dtrigues Alives, ,Affonso Penna e Epitacio Pes's·ô-p,, e ea;-deJegailo d-O 
Gorviermo no (J_o-wité de Va:torit:<iação do Café - S. palu,iv, 12 de A.gosto 
de 1-92:5 - (EspEicrilaZ pMa "O JornaZ"). 

A , questão da em-issão de iletras do Thesouro, nos exercidos de 1923·1~24, 
foi -ai~tada n'O Jornai pelo Dr. ,Custodio Coelho. O 1Sena<'l,or Ba~l;>osa Lima, 
levou-a para a t-ri:buna do· !Senado, respondendo:-llhe, bem como ao [)r. Custodio 
Coel:b.-0, o l eader do ~overno aHi, IS'enador ;Bueno, Brandão, :e o Sr. Sampaio Vi-
da!, po·r intermedio de uma carta dirigida ao '$enador · Sarr.paio Corrêa. O 
Dr. Cus·todio Coelho mandou-nos, de São Paulo onde ise achava, a réplica 
seguinte ás cr·iticas rrevantaidas p·elo seu artigo: 

As emissões claindesti.na-s e ~!1egaes 

Tendo o U1ustr:e iead;er, Senador Bueno B-randâ;o, se r,eferido, nominal· 
~ mente -a mim, · quando, no · Semaido, sobr·e o caso das em-ii:;sões da1'destinas e 

illegaes do Tthe,souro Naicto-nal, :r,es.pond.endo ao notavel parlamentar, Senador 
B.arbosa Lima, S'©U constrangi<Lo a to'l:'nar ao assum:pto e a ihsistir nas mi· 
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nhas anterio,res aif·irmativas, acompa'll'l;J.adas agora de outras prnvas iirre-
futaveis e irrespo:ndiveis. 

As emissõ·es .de letras ou notas promisso;rias do ThesouTo, que clas·si:H-
quei como clandestmas e ii!egaes, feitas uios e;x:eroicios de 1923 e de 1924, 
e em Jruneiro de 1925 (perio<lo addfoional), não rep!l"esentam operações legi-
, timas ·e muitg meno·s f01,am legalmente autorizadas. 

o dispositivo da lei n. 4.230, wt. 2º, não as justifica, nem aittenua os 
graves abusos praticcu't.os. 

üs :tituJos a que me r;e:feri não são <l:os permLttidos po·r. aq·uella dis1p;:iisi-
ção legal, que autoriza .o Go'Verno a "fazer orperações de c;redito no interio'l" 
ou no ex1erior do !l)aiz, podendo emi.ttk tituQos o·ridinarios ou de nature•za es-
pecial, com juTos em papel ou em ouro, . xesgataveis como mais conveni·ente, 
em prazo curto ou 1longo· assim como empil'egal-os na Hquidacâo dos co:rr.-
promissos do Thesouro, agindo de accôrdo co·m as necessidades do paiz e 
devendo assegurar de modo efficiente o ultérior r·esga.te dos titulos que fol!'em 
emittidos". 

Sob o e.pig,raphe - "Do •resgate de letras do Thesouro" --, preceitúa o 
Codigo de Contaibfüdade da União: 

···' 

"Art. 44·8. A Dhesou!l'aria geral do Thesouro Nacional não p·o-
dei,'á, sob rpena de responsabilidade do 1·es1pect!v·o thesoUl!'ei!l'o, emitti'l" 
ou resg.aitar letras do Thes'our,ó ou qu~squer outros titlilos de divida 
do '.Estàdo, sem que haja para isso ex'Preissa autorização de. lei. 

Art. 449. As letras ·do Thesou~'º• que temham sido emittidas com 
autorização legal, se'l"ão resgatadas e:m um 'º.u mais exeircicio·s, con-
forme deterrr.hiação da ·lei reguladora do caso. Na falta de menção 
especiaiJ de rp•razo, o .r-.esgate operar-se-r.a sempre dentro <10 proprio 
exerctcio da emissào. 

Art. · 450. Quando se v&ific~ o resgate denbro do proprio exeu:·-
cicio em que tenham 1sido em~ttidas as letras, será a despeza clas-
sificàda no mesmo titulo em que tenha figiurado a receita , o.per·an-
do-se assim a ainnullaçoo desrta. -

Art . 45,1. Em caiSo ·contrario, serão· os saldos passivos tran~or
tados ma mesma conta aos exeir'cicios s·eguintes, olassiücando-se como 
operação de credito a desp.eza com os subsequentes i!'esgates". 

o 'ba;~a.nço da Gontg,c'Lor~a do. Republica 

Em 29 de Novembiro de 1924, a Contàid<>J:"la Cenitral da Re•pul:füca apre• 
sentou ao ex.,Mi'!üstr.o da Fazenda o balanco da Receita e Dw.peza do exer-
cicio de 19213, e nel1e está consignado que o saldo das e'll!-issões das notas 
promissorias do Theso1uro, em c•iffmüaçiio no dia 31 de Dezembro de. 1923 
(classificado na Receita como operação de credito). ERA DE RÉIS . .. .. . 
779 .157 :1'55$71C" 

Esta vultuo:sa quantia rep·resentava sialdo em circulação sem c()m•pÚtar-se 
o movime'.lllto rotati'Vo das reformas real\z·adas •no curso do ex&dcio, E ainda. 
no balanço da Despeza não se· encontra dassifi.cada nenhuma operação de 
cr~dito Telat ivo ao !I'esgate das notas pi!:om'i•SSOII'ias, de onde resulta que as 
emissões montaram a somma muito maior que a me·ncionada no· balanço. 
Realmente, oo.tejando-se aqueUe sal<1o ·cÇ>m a so·rµma de 8512 .·847 :~70$7·24, de 
fatrais e notas promissoirias, que passou como divida fluCJtua'llte paira o exe,r., 
cicio de 1924, a diffeTença de 7.3. 690: 715$100 não p6cl,e exprimir a somma que 
o Thesoruro deve-ria ter pago nesse exercicLo com o resgate do·s titulos então 
e anteriormente emittidos. 

Assim, ou a Góntadoria Centi·a.J da RerpubUca não cu'mpriu o preceito 
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legal, de1m.ndo de ola.ss·iif'.iicar na "Despeza ", CO!lllO O·peiraçifo de credito, a 
somma C:as ·Jetrras resgataidas, se as emissões foTam :fciitas com a ex·pl'essa 
autorização legal, ou o ex-1Mtn:isfu:'o da Fazenda abusou de suai autoridade, 
obrigando a thesouraria g&al a emiutiT em notas promiss<0rias uma somma 
superior, talvez, a 1.0.00.0·00:0·00$ {um milhão de oontos). 

Tal C{)l!lcJusão de·C0<1:'l!'e dos · p;roprios algarismos do balanç.o da Contadoria 
Central da ReipubUca. 

(E', portanto, inconites·tavel que n0 "mi•rlimo", prura .o·S cofres do The. 
souro Nacfodla l entrou a e.no•rme som.ma de 7'7•9.1•57:1:55$'714, e eomo não 
consta da Desipeza a irrnportaincia de titulas resgata<los, a pre5unrpçã'O ·legiti-
ma é de que a emissão excedeu em somma mutto rr:.aior á quantia ac'cusada 
no balanço. \: 

U.m exwme s()bre os algarismoit 

iIDxamiammdo-se o baiLanço da Rooeita e Desipeza do ex~r·ciéio de 19-24, 
~hega,r-se-ha a resultado muito mais impressiomante ... 

Ainda não foi dàdo á publicidad.e tal " ·balanço'', que, e•inbo['a encenado 
em 3'1 de DezemibrÓ C:e 1924, sómente está apresemtado ao Hlustre Ministro 
da Fazenda, Dr. A=ibal (Freire, no proxirno :rr:ez de Nocvembro. 

Entretanto, é ·ce•r.to que, semdo trainsferido phira o ainno de 1924 o paSsivo 
circulante de 8152:847 :&7·0$724, em notas promissorias, saldo do exercicio de 
1912·3, ·e delduzindo-.se a já referida importam1cia de 73 .i6·8:0 :71:5llJ_OO, restar a 
somma 'li'quida d.e 7·79.4.5'7:1'55$714. Foi emittida mais a avuJ.tadissima quan-
tia de 1.38•6.000:000$, que reunida áqueJ.le saldo de notas p<romdssorias em 
drcualção, ,a 21 de Dezembro àe 1923, .ou sejam 779.1517:155$714, produz o 
total de 2 .1,65 .15·7 :-11515·$714 de emissões roaJi.vadas IDOS dbus exerrcicios de 
19•23 e 1924. 

Si! se ded-uzk a somar.a à.e· :notas promi.sso<riais resgataidas no correr de 
1924, na .quantia de L45-0•.000:000$, 1fica(rá em cil'culação, a 31 de Ilezen:bro 
<!e 1924, a q,uantia de 715, 1'57: 1515$7.14, que constituiu o pesadissilno encargo 
ipára o Tiheso:ur-0 Nacio:nal e o penosissiimo l•egi!Jdo para o iHustr'e Tu. Annibal 
Frcirr?· - ' · · · 

Mas su.rpreza maiiorr se da<rá, quamào o _publico souber que no mez de 
JaneiTo de 1'9215' (a:iedodo aic1fücional) e até a saída do ex-Ministro da; !Fa-
zenda, .foram maJi.s emLttidas no•tas pr-0missocias no val•O[' de 1715. 000 :000$000. 

O 'Dhesouro emittiu, pois, a fabulosa somma de '2 .165 .157 :155$714, em 
no.tas promisso-rias, · nos exe•rcicios de rn.213. e de 1924, e ainda a de réis 
175.000:000$, em JaneiTo de 1925 (período addi'Ciional), na. ' sü'Illma. total de 

. '2 .340.0•00:000$·000. 
Teria o erario ·'pu:bUco a ·sup,rema necessidaide d'e recorrer a taes opera-

ç.ões - de crndito para executar os orçarr.entos da Despeza fixada 'pel'o Cm:i-
gresso-? 

E ·viden.temente que não. A demomst<ração é irretoirqu:L'l'el . . 
As <rendas da UniãJo, no exerciicio de 1923, impo'rtairam em réis 

1.245.165:3-08$9018, falta a conversão da renda oiuro â razão de 5$ pa'pel, pt>l' 
1$ ouro. 

A despe~a paga, incluídos os cregitos especiaes, supplementares e ex· 
traordinarfos, a}oe1I1t-01s duraml1:e o exerc:i.cio, fo.~ de 1 . .41612. 7:512 :i98:7$4H' J:l)iw 
j.gualmente a conve·nsão da parte ouro a pa,pel. 

A diffeir.emça de 2•19.158•7:'8•78$566 e:icprime o ãeficit do e~erdcio., 
Ora, para a cobertura de·sse deficit precisaria o- 'l;hesouro emifür, em 

notas promissorias, quatro vezes mais do .que a somma do mesmo~ 
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No exercicio d<:) 19'24, a rurrecadação _p;:-oduZiu: 

Receita ouro 
Receita papel ................ .. ................ .... 

pespeza paga fui: 

Despeza ouro 
Despeza papel ' ····································· 

11'5. 613: 913f7'5'0 
842. 956 :92•5$564 

86. 8·63: 258$-<f3\). 
1. (}75.. 5135 :($9·6$012 

Convertido o supera'vit 011iro a papel ao -0ambio de 6 dinhekos por 1$, 
re'sulta o àBficit lilq ui do de ·89 . 7 813 :'7\211'$'5-018. 

Ora, qual a preme;ncia do Thesou.ro em •emi<tti.r no.tas promissorias 111a 
valiosa •quantia de o1to vezes mais do que o aefirftt realmente ve!rlifioaJd.ol? 

·Releva I).otar ainda a grave drcumstam1cia que do tota;r da despeza paiga, 
constann, sob o titulo de Agen.tes paga(LO'Tes (Balarn;;o da R'eiceita e Destp€ilia 
da Contadoria Central d Reipublio de 1•9•23); as im;p·o·rtrunciGJS <fu réi~ 

128.74-5: 188$28·7, paipel, as quaes não se podem considerar como despeza da 
União, pois, emboca o relato-rio da Con<tad-Oiria Ce:ntral da Repub.rica, apre· 
sentado ao ex-Ministro da Faz;emda, em 29 de NO<Vemb>ro de 192-4, 'faca men-
ção e-e que essas avult?-das somrnas deveriaim ·ser liq•uidadas com o encerra-
mento definitivo do exeircioe1o, ou socJam debita:das aos responsaveJ.s, não se 
coKprehende comõ o Thesouro, que só pôde pagar o que estiver autorizad0 

<P'or lei, I'.aja :feito, aos mm-isterios ou a .p·articu1ares, adeantamentos que at-
tlngiram a impor.tancias tão grandtosas. 

O tvtulo "agentes pagadores» 

Tambem, nas contas do ex-Ministro da Fazenda, referentes ao exerci-
cio de 1924, figU1ra sob o titulo "Agentes pagado·res", no total, a impo•rtan-

-eia de 107 .•372 :•88·7$•523, igualmente, pelas mesmas razões, -inexplicaveis. 
Portainto, se computar-~ a liquidação da verba - Agentes pagadores, 

- exerc1\!io de 1923, o âefioút ficairá reduzido a 8•5.·347:513$·0•8-9, e se :consi-
derar-se a liqu~dação da mesma verba no exercício tle 1924, em vez de defi<fi't, 
ter-se-ha o superavit de · 17 .·63-3·:\56.5'6$6ü:51! ?·! · 

Como, poi's, justificar as fabuJosas emissões de notas pil"Omissorias? Que 
destino tiveram el1as? 

Pois não é certo ronda, que, para as necessidades do T-hesouro Na;ciona l, 
conforrr..e a mensagem do honrado Sr. P.residente da IReIJ'llblica, de 3 de Maio 
de 1925, o Banco do Brasil emittiu a somma de 7•52.•9·00:000$, em papel-
moeda? 

Taes algarismos não devem deixar· de fazer estremecer · os espiritos sen-
satos, e ni-nguem poC.•e.r-á formrur um criterio seguro s.obre o que se passo.u 
no depar.tamento das f1nanças· public-às nos annos de 1·92:3 é de 1'924. 

Como 'POude, assim, o il.lustre SenadoT Sampaio C-OTrêa, ao lêr a missiva 
do ex-Ministro, de quem é persona gratissima, julgar natura lissi-rr..o, que s~ 
fizesse 3:s fa:n tasücas emissõ•es dEl' notas promfasorias? . 

A missiva di-i:igicla pefo ex -;Mmisrt::ro da F azenda ao- se.nado; Sampafo 
Corrê a é inconsistente e ence11ra u~ amontoado de in.ex-actiidões . 

.Sem ter a coragem de negar a alluvião de notas p'l'ümissoQ·iâs com que 
saturou a p.raça do ·Rio, e as praças estrmn.geiras, declrura entretanto o ex· 
ministro que não pass•a de uma invenç-ã.o ;phoanta;sticame.nte d i's;pall'atada a mi-
nha asserção relativa á emissão clandes.t.i:na e rlJlegal de lettras do The-
souro. 



5'98 

Os algrurisrr..-0s _que a;caibo de apresen•tair baseados exclusi'Vamen•te em dado4 
officiaes p~·o.yaim de modo trirefragavel o <;J.Ue affilrmed. 

Póià.e-se rediuzi.r . a cÍruco itens tl:H1e quamt0 a oarta contéro: · 
1°, affirma-s~ que· as letras .e · netas pTom-isso'l.'ias emirj:.tiE!as nos dous 

exel"c.idos de 1923 e de 19124,' foram autor.izadas na ~ei n . 4.230, de 31 de De· 
z.embro de 1920, -mrt'. 2°; 

2°, dec-irura que as' letras e no.tas p.roo:nissorias fo<ram .9,~_nda emititi\lao 
como antecipação de rec-~ita., prura efifectumr e .resgate- de· oo·mprorriissoa do 
'Ilhes0ur0 no.s execrcicios de 19·23 e de 1'92•4; · 

3°, de,olara mais que parte Uiessas· emiss.ões de !&Ias e Iiotas promisso· 
rias -foi applioa;da no pesga te de compr,omisso.s deixados pel,, Go vemo do 
Dr. Epitacio Pessôa; · -

4°, · assegll\l'a que as em1ssoos- feitas, além d,e pecieitameinte ~egaes, càns· 
tavam ;re,gularmente da es«~.ri:P·ta da Corp..tmdoria >Central da Rep'ubHca; 

5°, fmal!rrt.ent-e, aJffi.rm·a o >Seu stgnatario que ~unca i•ntervefü no cambio 
e ·não destiinou, por e<onsieguirute, as· em~ssões. - realizadas a especu.Jações 
camliiaes. 

Quanto aos dous -primek-0s itens: 
. Qu~ ;,x0Usa, p"em.nt·e a ,J.e-i, tem uma administração que collltrahe ·di<vidaB 

avultaê.issim:as, à curto prazo (teres mezes), sem .conitair para o pagamento 
stnãb com ai espectati.va àie reformas a serem obhldas dos pro.prios ére-
dpres? · · 

Mas 6s dispositivos }.egaes, que. f0i-am faw-0,cados, não -auto!l'izàvam si· 
não fizesse .o ·Go·yer.no operações de 'CredLto no in.te·rio!r ou n-0 ex~rior do 
paz:iz, com a emiSsão de titulo·s o•rdinart0s ou de ·Iiature~ esrpeciaJ. 

Ora, o ex-rMLnistro da Faze nda cum1p;romettendo a resp.onsabHidaqe do 
Thesouro Naiciolllal; moeãiante titufos coi!lstaJilJtes de ru0tas promissorias; que 
o·pecraçõ·es de credito fazia? ~ 

Paira qua eram emi•ttilda.s as no·tas prorrtiiJssoTias? C0mo éstava aissegu. 
rado o seu 'r.esgate? 

A deri'aima, como anteciipação doe reooita, das no,tas piromissorias ·iio ex· 
Ministro, contrastava em ·absoQ,uto, com a clausula 7ª (setima) do co·ntiracto 
effe.ctuado com o Banco do J3,ra,sil, em 24 de Abril de 19·23; na -00.nfomidade 
da lei n. 4 .163,5-A, de 8 de 'Jmneir0 d·o m.esmo anno. 

Po·r esta claus ula 7": - "O BaITTco d() Brasi-1 aibrirá ao Th-ooüuTo, em 
<'ada anno, um üuedito em' conta corre,nte, da q•ua:nUa que fõr fixada jíela 
Jei da Receita F1ed€ral, pata o:cicorrer á an.teci,pação desta, -0red:it0 qué não 
poderá éxceder á quarta parte da receita papel do respectivo a~mo. Qs sal· 
dos devoco!!'es dessa conta .que denominará - Cioillta de antecipação da Re· 
·Ceita, serão publi<cad-OS e mtituJ.o especi-a<l, nos bmlamcetes m'€àl,sa;es e' bailamçoS 
seme,straes, ficarão sud·eitos ao-;; juros 'q,ue. fo.rem 1co.nvelnci0nadÓs entxe ' a 
di;recção do Banc'o e · o Mínisterio da Fa,!imnda e a ami, HquMação,.. sera e!fe· 
ctumda df}lll'tm do- exercido; ficando o Bmnco ' exonerado d.a obrig;i.çãe> _ de 
ab-~ conta nova desta natureza •no execriCtcio s•egui'J:lte, emquanto não hQU• 
v.er liquirdaão a do exercüco' antecedel!lte". 

Noo póde hamer, prova mn contra.'liz"ro 

Está patente, assim, que todas. as emissões r ealizadas com0 antecipàçãlJ 
de receita, pelo , ex-MLn~stro· da FaZ'eUlda, fó!!'a do que f&éou eXJpresso . no 
contrac·to al1udido (<olausula 7"), são illegaee; e clandestinàs. 

Fica rr..aLs pro.vad·o de modo irnco-ntesitavei que o ex-Min•istro da, .Fal!l3nda, 
utNizando.-se . da col!lta coirren.te com º " Banco <10 Bras;~ . o que lhe 1!a~ultavs, 

saccar din,heiro até á q ual'ta rparte da re·cei;ta .papel do resp.ectivo an.no, quer . 
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dizer, em cada um dos exercl!c1os de 192-3· e de 1924, '1'1M•tia super.io•r a 
30'0.000:·000$000, e ao me=o tern:po fazendo ás phantastica~· !'lmissões em 
notas pr.om-iss·OTias, con1forme os p;roprios dados da Contadoria Cen·tral da 
RepubUca, pFati:cou actos da- maioT gravidade na a\lministração pub-lica, 

E' inexa;cto que grande pair.te de taes emissões foi destinada ao resgate 
de compromissos deixado.s pelo governo Epitacio. 

Consta do passivco de l!.9·23 (balanço da Receita e Despeza da Conta.do· 
ria · Central àa RepubJi.oo, do exeTcicio <lJe 1923) a .respolll.Sa.bilida<le do The-
souro por letras de 8'52·.847:870$724 . 

Descontada. desta somma a impoTtamcia de 779 .15'7: 1•515$'714, sald0 das 
emissões de 1923, fica o salido de 713 .·690: 7'15~!0·0 .. Clsto significa a prorva real 
de que o ex~Miinist1'o da Fu.zend~, em 192·3, só resgat-0111 .. da:s TesponsàbiJidades 
por compromis·sos do Exnno. ST. Tu_ Epitaicdo Pessoa, que morut'.a'Vam a. 
125.·510:00'0$, -·o que que.r dizer ·que, -- do saldo de 77•9.1.57: 15·5$-7.14, dos ti·tuJ.os, 
emí.ttidos, ficou oomo. somma aias I'e'Sipoi!!Js-abdll!idaà.es assumidas p,elo :T·b!e· 
souro, e·m 19·23, a fabul<'l•sâ quantia de 72,7. 1'5-7:15'5$714, que a aa:ministracãc, 
do ex-Ministro não ·COIIl:Segiu.iu amortizar : sinão, eiirt insignificantissima im-
po['tanda, visto ter ficado, ao deixar. e'11e o governo, o .:tiesadissimo enca:Tgo, 
para o seu di:gno successoir de 7<1•5 . 1•5,7:1·5·5~7114, /ólem levai· om C'OD!ta oe 
175.000:000$ emittidos ao deixar a pasta. em Janeiró (p.eriodo aàdic-i-onal). 

Não só a emissão à.e no•tas pr<omissorias nã6 obede·ceu ao regímen da mais 
absoluta ltigaliidade, <:orno tão p'O'llCo consta à.a rigoirosa e com.ple·ta escrivtu• 
ração da Co•ntadoda Cen.t!I'al da RepubUca.. 
· Si consid€a"arnws os titu.J:os "Agentes Pagad'.o<res", constantes dos balan-

, · cós da Receita ti da Despeza da Contadoria Ce,ntral -da RePub.Ji.ca, relativos 
'aos exerci.cios de 19-2.3 e de 1924, verificaremos a maior obs<:Úridade e até a 
eesobe'diencia ao·s preceitos do Codigo de Contabilidade da União. 

:Realmente, esse oodigo no capitulo 4°, ~ob o titulo contas da gestão fi~ 
nanceira e p.atl'imoni'al, art . 10,5, estatue: "A c-cmta .geral das ca1:X'as do E'i· 
lado o.u balanço definitivo da receita e despe,za, ex;porâ, swnth.eticam.ente: 
§ 6°, as co'!!Jtas dos responsaveis pOir saldos em poder, adiamtamentos, al·can-
ces oo ordenado Hlegal de desp·e=s ·Pl:lbJi.cas·". 

Ora, 111aque lle "balaJÍlço está. ' consignada so•b o titulo "Agentes Pagado· 
res" (adiantamentos e supprimenitos para pagam,ento de despezas) a imp-OT· 
tancia de 1. 09'8 : ·~3'5$230, ouro, e a Teducção da parte ouro a papel, o total de 
134. 240: Í64$·4!77. 

Não foi pubJi.ca.dia ainda a dtsm:hninaçao dos responsaveis porr esta avul~ 
tadissima qua nUa; e o bala·nço'. da .receita e des.peza foi. fechado em 31 de· 
Dezembrn <l:e 1923. 

Tampem o balanço referente ao· anno de 1924, já . fechado, consignara, 
certamente, a impurtante qm:mtia de 10'7.·37·0·:000$ sob o tiitufo ""Agentes Pa-
gadores", n{i;o tendo sido atê agoTa ,pubUcatla a e:xiposição detalhada dos. res-
.ponsaveis. 

As contas pol'ta nto da gestão do ex-Ministro da FaZ€mda nãe estão es-
claTecidas . 

Finalmente, 
na sustentação 
cambiaes. 

' 
declara emphati-camen<te o ·ex-IMiinis·tro que numcà interveiu 
de t axas ari:ifkiaes à.e cambio, nem pT-OmO'Veu ope•rações 

O relato.rio aptl'esen.tado ·pelo Hlus,tre ex-:Diresi.de.11te do Banco -do Br-as1l, 
Dr .Cindnato Braga, desmente as categori~as asserções dó ex-Ministro da 

· Fazenda . 
No seu relatorio s•ubmetti<lo á assemMêa g'eraJ. d,o,s accionistas, em 26 de: 

Abril de 1924, diz o Dr . Cineinato Braga, á pagina· 36, tratando da carteira 
de c'ambio: "no am.no C.e 19•23, mais ve-OOs que iem.• outTos á.n!llos, teve o 
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~mio do Brasil de venàer suas letras ouil'o, em av:ulmdos va:ltores, .(lelos 
mesmos preqos PO[' que os oomprá'ra.: - i1sto ,paira fumessantemehte defendei! 
nas praç~s do . paiz .o va!Ór 01uro do nosso meio dreulainte". . 

Qual a sigmi[dQção· dessas · palavrais.? • 
O -banco o!fficial adoptou a medida de vender letr,as ouro 1Jelo mesmo 

preço de comptra; · moo-ida que deve seT consideirada artificial para. sus·ten'tar 
o cainbio, e l!lãio urna operação oommocoial, v·isto que se trata de o[ler~ões 
qu.e dão prejuizo certo ao banco. JD o são porque o Banco do Brasil tem 

.uma despeza certa, certdssima, a de com!rrlissão aos bancos no esira.ngei-ro, ~ 
mais, no maiior nuljllero . de casos, a des.peza , certa da · corretagem ao i·nter· 
medi-airio. 

· AL'ém d1s·to, é publico e notorolo n 1os nossos mei'os bancarios, ·que. duranw 
os annos de'- 19·2.3 e de 19·24, o. ex-MiTI;istro da FaZ€1llda, agi.rn1o de accõrdo 
cohi o ex-direcfor da carteir ade -c-ambio, realizou avuliadas 01p·erações do 
reports, offerecendo-se o Tihesouro, po" in.ferunedio da cãrteira de carn:bio do 
Bai;ico do Brasil- e de bancos .estrang,eioro.s, a cO'!IllPrar e vendoc libras, tele-
.giàmmas nos. -me•cados Cte LondJres, Nova York, Paris, etc., com a gairantla 
iie· letr:as do 'nhesouiro. · 

Desa.fio o ex-Mtnist>ro a que aipres·ente uma certidão extrahida da Coot:~
biJida.de da carieka cambial do \13amico do Brasil, negamdo a minha a;sserção. 

" E aqueHas ·operaçõe-s ~e 1·eport.ers fo·rrum reaJizadias com a agg.ravanM 
de q,ue as letras, que a;s ga;rantiam, levavam.- o endosso do BaILOO do B~a.<Jil. 

E por que não dizei-o? Houve al.guns· casos ·em que, mediante forte; 
cocrmr..<issê<!S ',fo;ram submeit:Pidos o paiz e o banco á h'umi!hação de um ss-
gundo ·endosso . de ba·ncos estirangeiros, ·para ma~ faci} colloca!i)ão dos ;pa11n• 
uaios. 

Quanto ·custartJ,m ao paiz os reports? Todo o mundo, swbe cómo são OM· 
rosas seme1h0Jllrtes operações, o d:Lnhei:ro ol!>ti<l.o ,pôde ficar ·ª dous ,por' cento ao 
:inez, <tu mesmo a mais segundo a· <iccasião. 

E que :nome merece o adnlinistraidor, que ass1m expoz os Ci!Jed-i-tos da l'ta· 
ção em op&ações "em owro e com o estrwngeúro", depois de ter co bé*o iJi'il 
i•nsultos e de bruldões calumniosos o seu honraido am.tecesso<r; que deixa,ra; ufua 
~eira de quaintia "vinte vezes <me%07"'', lertra desoontaida "no paiz, liquiâa.Vel 
em papel" e conservada na ca:rtei!ra de um instituto. ,na;cio·nal, sob a depen-
dencia do pr01pi!'io Go:verno? 

Agora é que se com1prehende o que o ex-Ministr1o queri'a dizer quanl!o 
af.firmou que a pagãra, lançando mão Cte suas relações pessoae,s .. • As rela-
!}ões pesso,aes eram . as dos corretores dos papag,aios. 

A der:rama <l.os ,papeis camibiartos, ninguem a ex:Pli:ca, sinão. . . para . e~- . 

·peculação no me<rcado da moeda estrangei!ra . 
.Si os tituJos não se destilnruvam á especulação de çambio, oomo buscar 

recursos· ·p<j.ra resga,tal-os? 
Não é ·certo que o ex-MJ.n,istro da Fazenda, com a emissão ·tumult uaria 

de papeis camb-iaT1os, não se preoccupava sinão com o pagamentri das di!fe, 
reJÍ.ças 1nas liquidações do cambio? 

O Banco do BJ:'asfil, na gestão financeir~ do ex-Milnistro, em'lttia des• 
assom·bir<i-daTI1ente, assusta..Cforamente, !Papel-m0€ida. 

Co,m i1sso o cambio declinava. 
Procuirava de {)llltro ,laJllo o ex.-Mintstró neutralizar, na balanç:J. 'intern!I" 

dona! · da moeda, os perniciosos· effe1to•s daquella "Guitarra", com uma ou~ 
t'l"a, a dais notas promissorias do Thesouro, corri as .quaes esipecula:va no 
ca.rr.bio, esforç.am.do-'se por uma· altà " -fictidla" e sobireitudo O'Ile11osa aos corroo 
pub1icos. ' 

Como V. Ex. vê, Sr. P•esidente, além de c-onsi>deravel pelá extensit<I, . 
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está essa oarta tambem reyestida de so:rruma tão grrunde de airgumentos irres-
po11diveis qu(, penso cumpre ao Governo do Sr. ATthÚr Berr1ardes não del-
!Xa.r de acauqiT, ;na lpes.soa dos seus Zeaãers, 11rnsta e na outrja Casa do C!on·· 
gresso, ein defesa, nãio só do passado gestoi' dos negocios financeiros da 
Republica, mas da prepria aum1nistração, pro.fundamenfe ferida e abala'<ia 
pelos conceit-0s em1tti'do·11 pefo Sr. Custodio Ge•elho de A;Im.eida. 

Ao Sr. Arth.ur Bernardes, porém, certo cabe, si não a res]lonsabilidade 
total do grave erro commettido, e que só POC. um àcaso ohegou á ·ÍJ'Ublicl· 
d&de, . ao reen.o•s ... 

O SR. ADoLPHo BEij.GIAMINI: - Inteira responsabilidade. , 
O SR. AzEVEDo LIMA: ê ... a maior parte da responsabd.lidade, de certo, a 

responsabilida;de mais consitleravel d61!ltro do regime!Il. co·nstitucional. 
Não é, Sr. Presiden.te, que eu >queira dar cr·edito a ap.reciações morda-

zes ou vkulentas acerca do e·x-Ministro dia Fazenda, com 0 qual entretive ~ 
entretenho relações. ' 

An,tes de S. '. Ex. ascende.r á aJta aJél:ministração da Repub.lfoa, nós_ todoz 
sabiamas, como deve saber principalmente o tSr. Arthur Bernardes, que so-
bre o mesmo pesavam graves e fo·rmfüaveis accusações. A-inda não ha, tal--
vez, 24 hora.s = grrunde jo·rnal de motavel circuiação •IlO nos'so paiz, publicou 
na sua secçãio íneditorial, na integra, uma certidão er.trahid.a do laudo do11 
per.itos que procederam ao exame na escrü·pturação oomreercial do Banco 
de. São Carlos, e que assim es1iá red1gida: (Lê): 

De banqueim fallido a· gestor das ff!na.nças naoioritLes ! ~ -Laudo dos perito~ 
que prooederam ao exame da, escripturação commercial do Banco de São 
Carlos. 

Bento do Amaral Gu,rge;l, escriv'ao ào jury e das execuções criminaes da 
Oo1narca de São Oao-Zos, Estado àe Sã.o Paulo, etc. 

· Certifica aÚendendo ao reqwerilmento àe pes.soa iJmtere$sada, devidamentll 
despa'chado zrelo M. Juiz de IJfireitto desta Comarca; que revendo os auto!• 
do processo crime movido peZa Jus/JÍ!ça Publica .càntra Joaquim Jo:Sé ãe Abreu 
Sampaio e outros, encontrou, a folhas 76, o auto de exame do te6r seguinte : 
"AUTO DE EXAM!E DE B.AJLANOE<NTI!l8. A-0s vinte e seis dias do mez de 
Dezembro do anno do NascimBin.to oe Nosso Semhdr Jesus Christo, de mtl 
novecentos e dous, nesita eidade de São Cwrlos do Pinhal, no predio onde é 
estabelecida. a matriz do BANCO UNITÃO · DE SÃO OARJLOS, sociedade ano-
nyma, com séde n es·ta Oomár·ca, onde se achava o 'M. Juiz dle Ditreito 
desta Comar.ca, Dr. Octaviano da. Costa V:iei!'a, commigo-, escrivão a seu 
Cl!Jrgo infra-nomea:do, ahi p.resentes o rp-romotor . publd·ê:o, Dr. Philippe La-
deira de Fa.riá, e os pel'it-0s nomeados, Estanüslau Krusziuskii -e José Joaquim 
Coelho Sobrirnho, aos quwes o M. Juiz defeirio o ju;ram.ento, na fórma da Jei, 
e lhes encwrl'egou que bem e fielmente respondessem aos quesito.s apresen-
tados pelo Dr. pr-0motor pubUco, e declarassem o que en•tendessem a res-' 
peito, fazendo a mais esorupu.losa àveriguação. Assim jurara me promette-
ram cumpriT. Em seg.uidã, o D;!", prom-0t-0r publ1co apreserutou <>'s seguintr..s 
quesit os: PRIMElIRO - Os balamcetes mensa,es do Banco apcr:<esentados e.stão 
alterados? SEGUNDO ---,.- As alterações são ifeitas -em Jogar substancial? TElP.-
C!IIRo - Por ssas· alterações são· modificados activo e passivo•? QuARTO' -
Está tambem alterado o u.Jtima balaJilcete pUbJi.cado pelo banco? QurNro -
Os balancetes se co·nformam. oom a escripturação dos livros - Razão e 
contas ·col!'I"entes? SEXTO - - De que data appro!Xiinadamente vêem as' altera-
ções? SElTIMo - Pel-0 exame comparaitivo da;s ·l>etras, i[lor quem foram fettas 
as falsificações dos brulancetes? OITAVO _,. A' vitsta do eXla.me e observáções 



que fizeram, podem os pea"i:tos d\:lcl:µ"ar· qual o fim que se teve em vista, 
al<teranid.o os balancetes? N 'o ·casó af.fÍlrrnativo, qual? NoNo ~ Os bailanços se-
m<istr:ies do banco ta,mbeni fo.raim ai1texaidos? DEICIMtO - O sálldo :tr.ensal da 
.- LiVTo caixa - e d·o· razão oonil'erem ·entre ·si? •DECIMo PRI:M\l[!RC> - Existe 
u;m fu:náo de reste.rva do ·Banc0 :·União de são Carlos? N~ •caso .aiffirmativo, 
de que ·consta elle? Esse fundo de reserva foi constituido diil accõrdo com os 
estaJtutos poir ceirta p.oircen-tagem que tiiraCLa dos dividendo!!> ,digo eo•s Iucm 
Hqui{ios, semestralmente? DEct'Mo SElGUNDó -: As letras ~ccei:tas pelos ~
:rentes Bento de .Abreu Saimp·aio Vidail e .DR. RAPIHAEL DE ·ABREU SAM· 
PALO VILDAL, contém outras firmas qu.e se ob'Í-.Lguem além das delles? 
(Ap'.artes). IDm que data foram acoeitas? DElcIMCl' TEJRCEÍRo - Foi ou não 
substitui da ·pelo gerente Bento. de ·Abreu SaJmp.aiio Vâ.dal uma l etra cfa seu 
acceite, por co·nta de maioJ: p;razo, conseQ',v:;i,ndo o mesmo numero de ordem 
da anti-ga? QUANDO·? DEc!Mo QUARTO - CONSTA DOS LIVROS D0 BANCO 
A NOMEAÇÃO D:O DR. RAPIHAEIL DE AJBREU SAM1PA[0 :VIDA:r.. .PARA 
GERENTE DO ·BAINCO? DECIMO QUINTO - Qual a quant~a bU -saMC'l' exis· 
tente na caixa no dia trinta e um de outubro deste anno? DECrMo SEXTO., 
A Corq:11painhia Agri<cola de .. Ribeirão. Preto fügura nela esoviptu 11a:ção do ban-
éO, como -011edoca? QuaJ! ai impo·rtancia do seu 'credito? Em segi;idai, pelos 
peritos foi requerido que o M. Juiz lhes oonoedesse um ,praizo ra:llmwel afim 
d.e examirrml'e·m os Uvro0s e re·i>pondterem aos quesüos. Pelo M. juiz foi de· 
ferido, maroando o prazo de seis dias paira ap,reoontaxem o se ulaudo em 
crurtorio. 

Nada mais sendo requerido, 0trdenou o M. juiz encer;rasse esta dfügencia 
e · de tudo 1lavrasse um auto· que é o pcre,,sente q.ue asstgnam os peritos com 
o M . Juiz. IDu, Augusto - Pedr-0 d'Oliv<ii-ra, escrivão, o escrevi. - Oct . :V:i· 
ei ra. - E. Krusz.iuskL - José Jo•aquim Coe1ho So•bTinho. - Philippe La· 
àeira C.e Faria. REJSPOsTA: - Os abaixo ass1gnaido.s perLtos nomeados parl 
o exame de liwo.s do Banco União de São Car:tos, a reque·rimep.to do pro· 
motor publioo, de omm;mJum aCICõa:"do reSJP.Oindtean aos quesiitos da segiuiinte 
manooa. Ao PRIMO - Sim . E ·SII'ÃO ALTERADOS os DO·US BALAN<JE!TEJS, JUNTos A 
ESTElS AUTQ;S El VARI.os OUTROS DO MEJS.Jl-IoO BANCO. Ao ~11'lGUNIDO· - -S·im. As 4L'J'll•. 
RAÇÕES SÃO IEJM PO•N'.l.10S SUBSTANOIAES . .A..o TElRCEJIRO - Sim. ~ POR ESSAS AI.l'll• 
MÇÕES SÃO MODIFICADOS ACTIVc:>· E PASSIIVü . Ao QUARTO. - ·Sim . - o Ul111UtC 
EALANCETEJ PUBLICAiDe PÉLo BANCO, isto é, o de triTuta e um de out ubro de n:,,,] 
novecento·s e dous, CONTÉM DUA;s GRANIDEJS ALTERAÇ)ÔEJS, CADA UMA OO<M llUPil:) 
EFFEJI'~'O, _A S'ABJillt: A PRIMEIRA ALTEJRAQÃO, DEJ R~IS ('600 :•000$000)R\me'AHHJ SOBRE A 
CAIXA QUE PELOS LIVRO•S DA MATRIZ ·DEVIA TElR CEN'.110 E SESSENTA EJ C!NC(') CONTO>'l 
dEJNTO CINCOEN'.I'A MIL QUATROOElN'IJOS El SETEJNTA EJ UM RÉIS · e16•5: 150'·$4·7a), TENDO 

. O BALANCE1I'EJ PUBLICADO DADO COWO EXIS'.11ElNTEl SETElCElNTQS SES•SElNTA É CINGO OCfN• 
Tos OENTO E CINCOENTA MIL QUATROCEJNTO·S El eETENTA El UM RÉIS (76:5:150$41711) .. 
A MESMA ALTElRAÇÃO RElCAHIU SOBRE O TITULO - CONTAS CO'RREJNTES G,\.RANTJDAS 
e outros, que pelo·s livros FIGURAVA coM o DEIBI'!Jo de dous mil setete•1lto:s e se· 
lenta e f;lete co•nto.s duzentos e oitenta e tres mil quinhentos e dezesete réis 
(2. 77'7: 2•813t$frl 7), TEJNDO O BALANClElTEl PUBitlCADo DADO AQUJEit.t.Í!l TITTJUO CO.M O DE• 
BITO DEJ dous m1il cento e setenta e sete contos duzentos e oitenta e tres mil 
quinhentos e dezes<ite réts (2. 1'77: 28·3$15,17) . A SEJGUNDA ALTElfül.\i'ÃO· oi DUZEN" 
Tps E .CINC0'1JN'I1A OO·NTO.S DE _RÉIS (2t50 :000$00•Qc), RECAHIU SOBR;E; O TITUL)':> "COR• 
RESOONDElN'l1BlS NO PAIZ E NO EillI'RANGIElIBO ", QUE PELO•S LIVROS FIIJ'1JRAVA CO'M q 
CREIDITO .DE QUINHIEJNTos SESSEJNTA CONTOS QUATROCElNTOS SETEJNTA E SETEl MIL 'N<E• 
SEN:t'O.S El CINCOEN'I'A E TRES ·RÉIS (•5t60:477$'3·53), DANDO O BALANCElTE PUBLJ(JklJ(j 
A,PENAS tresento'S e dez contos quaitro.cerutos e setenta e sete mil tresentos e 
ciTuc-Oenta e tres ;réts (M-0 :477-$·3'53): A MESMA ALTERAÇÃO ~ECAHI.U SOBRE OI !1\1" 
TULO "AGENCIA EJM :SAlNTO.S" ' QUE PEI,O.S úIVROS DA MATRXZ ERA DEJVED0fiA DEl trinta 
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e dous conto;s cento e oiteai.ta e dous mil e ssernta e ciJn,co. réis 
(32:182·$•065) FIGURANDO ElNTRETAN'j.10' NO BALANCElTEl PUBLIOADÔ OOMo CREDJORA DE 
dúzen.tos e. dezesete cOill.tos o·itocentos e dezesete anil- noventos tl trinta e cinco 
.réis (217 :.81'7$935): Ao QUINTO, - Não. DIVERSOS B~CETES PUBIJI<JADOS NÃO 
ESTÃO DEJ ACCÔ~O OOM A ESCRIPTURAÇÃO D01s LIVROS ·RAZÃO E CONT-AS CORREN'l\ES. 
Ao ·SElXTO·. Pi!ilLO EXAME PROCEDIDO EM DEZES'En'E BALANCETES MENSAEiAJS, iStQ é, 
•dl1 Ju'llho de mi·! no•vecentos e um a 0utu•bil'ó' de miil novecentos e dous, VERI-
FÍOOU·SE QUE ESTÃO .Al'II'ERADos '.J'O'DO·S os ll~NOETES, des.de o mez 'liie NO\V'em-
bro de mil novecentos· ,e um e não se tendo •ProcedüLo a exa:me em baJain-
cetes de mezes 'anteriores . a Junho_ de n:fü novecentos e um, por failta de 
tempo. Ao SETIMo: - As falsificações d.os balancetes juntos a estes autos 
foram feitaJs pelo gereThÜl Bento de Abre-u Sampaio Vldal. .Aco OITAVO. Sim. O 
FIM QU'll SEI TEvE EM

0

.VISTA ALTERANDO OS ' B'-~LAN,CETES -FOI lJE1VAR AO ESPIRITO PUBLICO 
A CONVICÇÃO 'l1El QUE O BANCO POSS'UIA FO·RÇAS ECONOMICAS, QUE REALMElNTE NÃO 
TINHA N.Q INTUITO OU ~El QBTER CREIDITO A QUE NÃQ' TINHA MAIS DIREITO, DADA A 0 .IJUA 
MÁ POS'IÇÃO OU ERA CONTINGENCIA DUMA LIQUJJDAÇÃO PREPARAR O ElSPIR'!TO· DOS ' CllE-
DDRES PARA A'CEII~AREM UMA CONCORDATA, QUE PElRM!TTIRIA CON'Í'INUAREIM OCCULTÁ,S 
AS IBREGUl•AiHDA:DES OM.!:METTIDAS. Ao _NO;NO . . S1rr~. Os d.01us ultimas balanços, 
isto é, o de trinta e um de Dezen:bro de miI mo·vecentos e um e o de trinta 
de Junho c:e mi:! ~w.vecentos e dous estão alterados, não· se te!Ildo examinado 
outros ballanços por falta de tempo. Ao~ !JlliClMO. NÃo; o s·A~D·i MÍ©Ns:AL DO LIVRO 
CAIXA NEM SEMPRE OONFERJ;J COM O RAZÃO, 

Ao DECIMO PRIMEIRO'. ~ Não. No BANCO UNIÃ!O' DEl ISÃO CARLOS NÃO ElXIST.lil 
REIALMEINT!l FUNDO DE I!ÉlSElRVA ALGUM; ape,nas existe na escripturação um titulo 
paira fundo 'de ·r ·e:.serva, onde Ql'ed\tava-se ·certa per-centagem tirada dos lucro·s 
liquidios, verificfühs SE;mestrailmente; .que !fi.cou no gyro ·'bancaria; quando devia 
.ter sid.o appUcada em apo·1ices, ·confor'ine dertermi.nam os es•atutos 'Pl'imitiv·os, 
ou em apo.J.i1ces do EJs.tado e acçõos de 'l'nra<las de ferro, tambe,n do Estado, 
confOlrn:e p,recettuam os estatuuos, modificados em primeiro de ·Junho de mfl 
novee€-nt.os e ' dous. Ao· DlllC<Mo SEG.UiNDO - Não.. As TRIEIS LETRA:S QUE FORAM 
APREISEINTADAS PElLOS SYNDICO·S E DEJ A=T,El DOS G'ElRElNTES '8ENTO DEl ABREU SAMPAIO 
VIDAL e Doutor Rap·hael de Abr.eu Ef(J!filpafo V~a<ul, NÃO TEIEIM EN1DOOOANTEs E 
SÃo AS smur,N'l'Es: UMA UElTRA sob numero quinhentos e quairienta e seis no 
VALOR ria cento e oitenta e oito oo;n.tos cento e sessenta mil :réis , (188·::L6.0.$), 
che-ia e aceita pelo Dr. Rap•hae.Z de Abreu ·Sampaio y-Bt:Lal em üin.ta. de Ju111ho 
de mil novecent•os e .d!o·us com ven,clim,e:nto .para vinte · e quatro de Maio de 
·mfl norvece'lltos e seis· e que coril'·e·S'PO'm:Le quanto ao aice-i'tante vaJor e numere 
de ordem a umâ l etra registraida nos livros do Ba!lJCo em o=e de Outubro de 
mil o-Ltocentos e :noventa ' e nove, com o venciment.o p~ Vinte e quatro de 
Maio de n:H •no·vecentos e um; wma ietra sob num1eiro setecentos e noveTuta e um, 
do valor àe duzein.bo:s e cmco1enrt:a. e qu;rutr.o 1co;n.tos s~S!c~ntos e d-0u,s mil 
duze:n.itos e vint er:éis (2·54:•610'2·$220-) chma, nwmerad<L e aceíta pior 
Bento àe Abreu SampwiJo <V1ldpl, em qurutro. de _:Uiorv€m1b!r'O\ _k'le rrJ\11 m.ovje-
centos e dous com -0 vencimento para trilnta e um dJe Dez~mbro de mi.J nove-
centos e quatro e que .corres·pomde ·q·uanto ao aicceirtave! vaior e numero de 
ordem, a uma fetra r eg1strada nos livros do Bainco em vi!llte e tres de De-
~err:bro de mi:! ·noveceTutos com -Oito dias doe prazo. Uma letra outra sob riu-
mern novec.em.itq;S e cncoien.ta e ses, do valor d',e isete!llta -coilltqs C!ie réis (7·0·:000·i ) 
Cheia e ao:~"t{a P,ffto Dr. Rap1haez die Ao11"eu Sa;mpaio V~&aií, e;rn treze oo No·-
·vembr·o de :mM aroveoo!llto1s e <l!o-us com vené:irrne.n.to para :trrnta e um de De-
zembro de ,mH norvecentois e quatro e <l'Ue •CQlilforma-se com 0 regrstro nos 
livros do Ban.co•. Ao DECIMo TEROEIRo - Sim. Fo~ peÍo gerente Bento ãe Aore·u 
Swmpaio Vildal substituída a, letra · numerr-o setecentos e no·v-enta e um. de 
sei; aceite por cnitra ae maíor prazo, conserv.ando o mesmo vailor e o mesmo 
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J,IUrriero de o!!'dem e á q11a1 já fe i feita referenda na respbsta do. quesito declmo 
segundo. Ao DElcr11m QlJARTO - 18-im; Na ac:t<i d;e oito de Setembro de mil nove· 
oentos e dous, do lffvti'o de actas da directoria, .conSta a nomeação do Doutor 
Rnphael d·e Abreu (Slampav~ Vidal para g6'rente ·interino do Banco .. AD DEC!MO 
QUINTO - A escrtp.turação .dehwns•tra em trinta e um de, Outubro <1e mil novn· 
cento·s e do-us, um saldo na caix·a matriz do Barico, na impor.tancia de aento i 
sessenta e oinco contos cento e cincoenta miil quatiiocentos e setenta e um réin 
(16·5:15101$47·1) e na ·caixa da agencia '6•IIJ. Sllintos, um saldo de quatorze conton 
oito.centos e sessenta e dous ·mi·J s·etecento.s e q·Úatorze réis (.14 :'862$714) não 
podendo, entreltanto, os p'eritos responder, si nos respectiJvos cofres eneontrw 
vam-,se reMmente aáueilws qwantia,s . A0o DlilCIMo SElXTO ., Si·m. A Comip,amhi1 
Agriico~a de Ribeirão Pr~to·, é c.redora do Banco, . pelo resg8.Jf;e que fe?: .de dua~ 
ordem1s a:c>e~tas e nãio !Pagais pela agencifa do me~o 'Bam.c\) em Santos, conforll'.!l 
oarta de seu p'l:esidente douto/l" ·F.irmiamo Pinto, com da,ta de dezenove de No· 
vembrÓ do co•rrente an;no . Seu oredit:o é de vinte e seis contos tresentos r, 
cinco mil 1n:oivecentos e setenta vêis (2·6·:305$·917•0) e n:ais os juros a que tem 
direito , E por assim havé.r.em cumprido a sua missão, of.fe.recem -as r espostas, 
por- um, esC!NptiaJS e, p.O!!' ambo1s, ass1Jgnadas. :SÃ.o CARI.JOs DO PINHAL, 3a Dl 

, DElZElMBRO DEl 1902, - E . KRUSGYRUS'K. - Jos® JOAQUIM' COElLHO SOBRINHO", 
Nada mais se corutiruha .em o a.ito exaime, para aqui,-bem e f]elmente trnsladado, 
'resalvando -à entrelinha·: "no :intuito o-u d.e obter credito a que não t4nha". 
São. Car·los, vinte e oirto de Julho de mil no·vecentos e vLnte e cinco. Eu, BENTO 
Do AMARAL GURGElL, .ElSO!UV.Ã!O, ESCREVI, ÕO•NFERI, ASSIGNO El DO'U FJj:. ......., BÉN<ro m 
AM~ GuRGElL." Elstava m co-Uadas seis estrumpH·has federaes de 10'0 11'êis cada 
un:a e sete estampiJihas de 300 'l"éis cada uma do Estado de •S·,. ' ~àulo, todilll 
elJas inutilizàx'las •com· os s·eguintes dizeres: S. Carlos, 2•8 de julho de '1:92i!i. '.'"" 
Beruto do Amarail Gurgel. -, Seguem-s•e os seguLri.te·s .termos: "Re COi11heçio a 
tirma su.pra de Bento do Amara,] Gurgel. Rio de Janeiro, 10' de AgoJ~to de 1925. 
Em testemunlho (estaJVa o stgnail do taibefüão) dia verdade. ~ Lino Moreira'1. 
Em seguida, 'º seg,ufnte carimbo: TalbeHião Lino Moretra, 12° , Offiicio. 134, 
rua do Rosario, 134, Capital Federa;l" . -

.Do texto desta longa peça, cuja leitura aicabo· de 'l:ealizar, consta, corno 
V. E .x., ·sr. Presi(iente" vê, uma S·e!!'ie Cte temerosos quesi.tos a~'s quaes, os 
peritos resp001,<!eram fazendo ,que deco['iresseim ~s suais respost~t as .menoo 
veladas; as n:ais extraordinarias das accusagões <lO•ntra o ex-Ministro . 

. Não esrperavamos, todawia, .Si:. P.residente , eu e os demais, que co111hecia· 
mos ess·e ruidoso P!'OOOSs•o, . :err.I que esteve en'Vo[v1idà a 1iress:oa do ex-):i:inistro, 
o Sr. Sampaio VÍ.dal, que S ~ Ex. um;i, vez ef.guido á alta caitegoria de So-
cretairio de Jilst'ado, ele 'Ministro da Fazenda; vies·S'e, se ·não 1Gonfirmam os 
factos que os peritos decia,ràm ter- apuraido contra S. E 'x . - e cvntinuo a 
aicreditar que l}ão possam em verdade ser apurad:0>s, ao meno·s, deixar. pairar, 
aittentas as 1llltimas revelações do ·sr. Custod·io ., Ooelho, no esp:irito dos ·ho· 
mems 'de -Estado, e dos poJi.ticoé de ruc:tivi·dade, a susv·eita já aigora. bem ·pro· 
ced:ente e funda me ntada, .sobre o atilarr:€nto e , s•aber do de .S. ~., quando 
présidiu a administração do·s grandes des1i110s finançeiros da Repub.Jica. 

E ' die espell"ar, Sr. Presildente, que, ass,im como o fez o Sr . .Sampaio Vidal, 
ao temo;io em que foi victima de a,ccmsações ·crnnsequerntes á faUenc:i.8, do Banco 
de · São Carlos do Pinh;i,1, venha de' :.wvo ag0>ra, já que um homem de not-0ria 
·,càpacida.de ·contr~ S. 'Ex . brande o mais formidavel dos ·libe.J'os, trazer a defesa 
da s:i.m pessoa, e mats ainda a def·esa da responsa;bfüdade impessoa l do Go· 
ver:no <l'a Ifopu>bliJcia . · 

iNão ê posshnel Sr.·, P .resil'l.ente , que se fa ça sHendo sepu1c:hr-al em torno 
desta peça que é a n:ais fwlmina;nte das accusações ·.~ ontra o go:Verno nacionail. 

LaStimo que este;ja faJllamuo paira uma Camairâ dese11ta, quando aº assurppto 
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que me trouxe â, tribuma, é da relev.ancia .desse, ·que como V. E x. está facil-
mimte ,com[lrehemdendo, comp•ro:r.nette o decoro da Rlep]]bltca! 

Não me suI'iP.rehenderei, po.rém, .. iSr. P.resrdente, si am;mhã, lidos os textos 
desse d-0c·mnento, relancea;dos super.ficialmenrte os o•lhos ás palavras que estou 
pret~indo, os leaders da rr:aioda, n,esrta Camara, e ·Ii.a outra, esbo•cem, nas 
comissuras dos seus labios displicente:>; um sor·riso de desdem e il!l.dif'fere:nça. 

O nosso paiz está soUremfo., neste momento tragico, da insensibilidade do 
cad:wer. :">;. 

O SR. A.DOLPHo BElRGAMINí: - E' veridad·e. 
O í)R. AZElVEDo LIMÀ: - Já se lhe nãó sente a vida p·rulpitante nas arté-

rias; nem s·eUJS· ner'V!Os sãOI capazes de tramsmi ttiir as imipressões exteriur.es. Os 
! homens não vi•bram: embot-0u-se-fües a SensibHidade ãe rtodo em todo. 

Mas, . si nãio r.espO\llde;rem, si ;não acharem iligno1s de respota esses do-
cumento~, que não são n:eus, ma,s que são de :homens que co!Jaboraram com 
o proprio pode•r; si acharem que se deve relegar á inldifferença e ao d•esprezo 
a 1ieça OOll11 ·.que se . fure a <'llgnid~ da IRieipubllliJca .. . 

O SR.. AiDoLPHo BE'RGAMINI:. - T·erão ·CO·nfessado que são verdade~ros. 
O SR. AzElVlIDo LIMA: \----- ... el'les , os depositarios do :poder pub.Uco, bomQ-

loga:rão, com o sHencio, a veraoi'dade, a autbenticidade das accusações, e, nesta 
caJSa ,peride·rão a · idon.eidaide, a capacidade, a auto'l'idade, vara descarregarem 
sobi·e os govevnos f tr .. ~.m;actos as culpas dos 'peccados que sobre elles, boje, 
inCide.m. · . 

; 1 O Gov·er.no do Sr. Ar.thur Bernardes i.nicic>u o seu quatriennÍo attribulado 
,a rompe.r contra to'dais as ;parxes <l:a ur:brunidalàJe iPOJ:Ltic'a, •C01nsubs.ta;nciando em 
úma menragem ' desse mesmo Ministro, hoje aco·imado de desastrado· e -infeliz, 
'o passado Go·Verno do Sr.. Eipiotacio Pessôa e un:a Ct·as- faltas mais 'gnàves e 
dos desatinos- finan:6ei·ros mais co.llJdemnaveis. ' 

P·e.la primeira vez, as•sistimos, nós, membros desta Gamaira, á leitura de 
uma mensagem do Sv. Presidente da RepubHca, qi\ie deixou recahir sobre o 
ex-Presidente, · o Sr. E.pitacio Pessõa, e sobre os seus aux;iliares, accusações, 
sem rebuços, de serem, pelo menos desavisados admi1nistradores·. 

Não li'a, S-r. Presidente, como -0 .ten:cpo para vir esclarecer as res·ponsa-
1bili<}ade.s ·e coH01Car ·no pelouro aquelles por cu1pa ·dos quaes o Brasil cheg·ou 
a este estado de infoléiraveil derad~mcia potiilt:tca. O Irnc:idente da letTa dos quako 
rrdl'hões, que d'·oi o' cavait)Jo de batailha, o leit mo'tif das ia,0cus·ações c001tra q 
Sr, Epitacio Pessõa, pe.surge, boj·e; á tona, multipUca.do, augmentado e aggr,a-
fado, assumindo IJ<I'OiPorções que apavoram, com aspe•cto de' desordem I}Unca 
dantes vis.to~ness·e phenomeno da emissão clanC.estina, i:llegal, de mais de dous 
milhões de iconto-s de réis, sob a fõrma ~e notas p,romisso•rias. 

Ou o Governo def1ende-se de maneira ·categorica e peremptoria, ou va,e, 
como o Sr. 1Sampaio .Vida!, e como os· outros q·ue com eHe colJabo·raram na 
a-mvrchia :füm.runceira e ecocr10mica do paiz ;cod.irler o idsc0 de recommendar-se a.o 
·pouco caso., á anim·rudversão, á acrimonia acerba, que os verdadeiros brasilei-
ros nunca dieiimrr:, mais cedo ou mais tarde, de votar aos •bom.ens que con-
tribuem para a desorganização da !Pai-ria. 

O SR. ADoLPHo J3ElRGAMINI: - MuLto bem. 
O SR . AZ1E1VE00 LIMA: - Governo -de vi-01lencias, o actua: não pôde mais, 

depois desse liJbeHo terrível e do.lnroso, :nem siquer cobr·ir-se com o manto 
i-néonsutil da austeridade aidministrativa'. · · ' 

Desde 5 de Ju'ho de 19124, nãJo terr.os vis.to outra coul'>a s'inão a reprod'll()ção 
constante de vio.Jencias sobre vLolencias, de tro[pelias. sobre ·tropelias. 

o SR . A'.DoLPIIO· BERGAMINI: - A.Uás, arutes desta data, com a intervenção· 
11a Bahia, no Estado . do Rio, e com a lei de imiplr.ensa, já ·se tinha um indice 
de maldad•G. 
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O $R. AZ:EJVEIDo LIMA: - Nunca se viu exemplo, Sr.s. De]!liltado~, de ne. 
nhum paiz de g·oiVJeXnO rep.resen.tatiVO, qoµe hOUVeSel! SUStaido, de todo IJOil\O, 
as g.air'aintias •Ç.oinstilt111CiQillaes, dl.\!l'aJnte, pelo mienos, sesseslillta P.O!l' oonto de .seu 
período total. 

o SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - Sessenta por cento do [peri·odo?! M.uito 
ma.is. 'i 

-O SR, MJ;JvEDo LIMA: - Nunca se vm, Sr. J?resideinte, Úm governo que, 
em dous annos e meio·d e vida atropei!ada e aiocidentada, tanto se ob.stfnasse em 
persistir no regi.men da suppressão da.9 grurantias constitucionaes. 

O ,SR. ADOLPHO :;BEJRGAMINI: - ,sõ tiV'emo·s dous ou tre& mezes de vida 
cons•titucionail. 

0 SR. AZEJVEIDD LIMA: - Só se CÓITT.be.ce exemplo de tamanhà extensão d! 
per.iodo de aceprhai!i'a consitituc~onâil, nos 1Paizes _que se sentkam envolvidos na 
grande tormenta da cornd'lag.r.áiçã,o uni0vens·al. Nãio eira enrt:.ã.o, S!l'. Br~~üdenw, 
contra os seus nacionaes, nem numa época de !Paz e de trainquiUidade que os 
·paizes aHiados suspendiam o seu regin:en normal tle vida constitucional e o 
. sag.rado re·speito a os dirreitos (los cida;dãos , Era contra 0 propri<Y. inimigo da 
:patria, contra os es1Ptões estrangeiros, contra ·todos os instrumêmts da delação, 
que a saJ.vraçã<Y das nações recommellldava o eJ!:ped~ente de um uso prolongado 
da suS[lensão das garantias. 

Entre nós r-emava a paz e imperava o sfüent:io. ·Haviam todos os rnilnigo9 
do a;ctua.i gorv:'enno depo·sto as armas ,,, . ·' 

O SR. ADo·LPHo BElRGAMINI: _.:. Aohava;m-:se na esp·ectati<va. 
O 1SR. AzEVEDo LIMA: - ... na es·peertativa de que os aicontecimentos 

viessem, ipo!"Venttira, dissuadH-os dos justos p;resentirrientos ·que alimentavam. 
E <Y go;verno actual" ionsistiu no es·tado de sitio, po!l'.que esta\.a nÓ· firrr:e e ante· 
oipa:clo prq1posito de, á sombra del.le, praticar .os ac'tos· de fbrga, violencia e 
coacç;ões, eÍnfim, todas as medid.ais deco!l'rentes d aintrailliqulJâdade pOllitka que 
lhoje nos assalta e de que ê um simHe esse que fO·i objecto ,da 1carta do Sr. 
Custodie de Mmeida. 

!Não ê só, iSr. Presidente, a suspensão das· garantias constitudonaes o 
que tem asphyx-i•ado a ' cons.ciencia dos nossos prutrie'ios . Sitio, iP.ara desgraça 

'nossa e como indfoe d a nossa falta úe oultura poJ.i.tica, temo~~o tido cesde a ex" 
plosão do g.rande motim mrntar de 1-5 de No;vembl'o de 89; motim n::Hitar que 
h<Yje dissimul•anr os senhó·res do Po<ier, quahdo acoimam de indiscip.Jinados, de 
subversivos e de amar.chicos os elementõs m.Ud!tar<es em arrnas contra a ordem, 
eu m e lhor, a desorden:·, actualmente estabelecida. 

Em todo:s os q.11atrie-nnios que succederam ao do h<Ynrado Marechal, prl· 
meiro governo da Republica, atê h0>je, sem desoontim~ar, v~os softfrendo a 
qaptV8 dimiinutVo do estado de sitio ... 

O Sli. AooLPHo Blill;\GAMINI: - Sendo que no Governo We:ncesláo tivemos 
a suspe-nsão das garantias em vir:tu<le ?a guerrra européa. 

O SR. A21BIVEDo LIMA: -'-- ... mas; ,dentro delles, semp~·e, inailteravelmente, 
-(JS .governos, a Ç!es.peito de se sentirem apoiado1s: nas medida;s e:x:ce.pcionaes do 
sitio, nunca se j·ulgaram no direito de transg.redir os coi;i.selhos de huma· 
nidade . 

Hoje, que é que se vê? 
.O SR. ADoIJPHo ·BERGAl'iIINI: ~ Nem mesmo se .!'espeitam os homens mais 

eminentes do paiz. 
O 1SR. AzElVEIDo LIMA: ~ Faltam~o aos ailto.s re51PonSaveis pielos destinos 

tlo paiz a deciiSão -cívica, para Ir\andar, logo ,de uma vez, espi!ngardear os nossos 
patricios avessns ao regime.n od'.fi.ciail, remettern-nos para os extremos confins 
dq Brais:ill, lá. paira ors il!!mites· da Guyana Frra;nceza, ornde os a,guaJl'dam as vic!S· 
sLtudes de um d!ma morti.fero. Este sitio te·r!ri!ve'1 está assim, servi·ndo aos 
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a~liares do Sr. Arthu.r Bffl'na;rdes paira co~balir os no·ssos pat.ricios, a podei:" 
do hematasoorin do im[Jailootsmo e ·da iJlf,ecção .be1ri-beri·ca. 

Para suffocar os moiVimentos sediciosos que vão eX!plorando no interior 
dos n~ssos iIDstados, no. sertão, aJté daquellefr 'Onde nunca pudemoo. imruginar 
hOuvJJsse jl'nt1·aido o senti.men to dia liberdade. 

O iSR. ADoLPHo BEJRGAMINI : - .Põe-se a <delação a premio . , 
O SR. AzElVElDo, LIMA: - . •. no coração de Geyaz . e Matto Grosso, visto 

qilll escasseiam aos senhores .çto poder os horrnens que nrall€m o sinete da 
política of~kial, cidadão.s baistrunte fidedignos e desoccupados, para seTvíirem, 
''.espante .propria'J sob as· armas da legalidade, vão recruta.ndo, á valenton~, 
OIS po]Jres ma tutos dos i:+os.sos ser1tões, sob pretexto de se iconstituiTem pr.e.-
tensos batalhões patrio,tioos; é, da enrvolta c.om . esse.s humiMes bra:silei<ros 
escorraça.do's da. civHízaçã;o e minados p.elas vermiruoses, a tar;ra!a do Sr. 
Ramos Caiado e. de: outros. goveI'naidores, em que se ·apo:ia o Sr. A,r:thur Ber-
1111wdes, vae arr.eba;n)l.ando, para soadadós legali13tas repr.esentantes .de tooa.111 
u classes sociaes, os mem,bros mais •graduado da nossa sooi.eda.ae. 

Para, .que se não diga que estou articulando accusações vagas e improva.-
veis, VOlf proceder hoje - d.esgraça,(!amente hoje foi o dia por .m·im .escofüid<1 
para enri'quec.er os Annctes da iCarrnam com documentos histor.icos - á leitu-
rà <le Uill(l. significativa petição de habeas-corpus, :firmada, em Uberabinha 
pelo t'Ldv.ogado Erico Magalhães da Silveira, em fãvor do medico Dr. Man'oel 
.AJ!lf-0nso Cavwlcante r.ecrutad,o volu~tari<ament~.... · 

o SR. ADOLPHr() SEJRGA:MINI: - Gryphe-se ·o "vo,lunta;riamente" ... 
, O .SR. A:jEVEDo LIMA: - .•. arrastado á violenc.ia para servir no supposto 

bamlhão patriotico organizado em Goyaz. 
()SR. Anow:Ho BERGAMINI: '--Esse advogado, na certa, vae para a ·cadeia . 
O SR. AzEVEDo LIMA: - E .stá' assim c.onc,ebida a p.ebção: (I,iê) 

"Egregios Srs. fus. presldente e demais ministros db ·S.upremo 
Tribunal Federal - O iinfra · assignado, a;dvogado, residente em Ubera-
binha, Estado de Minas Geraes, vem requerer originariatmente a esse 
Egreg.io Trfüunal uma ordem de habea-s-corpus em favor dó Dr. Ma-
noel Affonso Cavalca'nte, medico, brasilei'ro, restdente em. Pires do 
/Rio, iEstado de Goyaz, fU'ndad'o no art. •2'3 da lei n. 2120., de 2!0 de No-
vembro de 1894, ·e no a rt. 10 da parte Ido dcec:reto n . . 3.-0184, de 5 ' de 
Novembro de, 1898, e bem assim no art. 72, § 22, da Constituição Fe.-
de:ral, peios motivos que passa a expor: Em ipri·nc~pi~ do mez de Ju-, 
nho passado, .estando ·o Dr. Manoel Affonso• Cavaloante na estaçij.o 
da E stra11a de F1erro de Goyaz, , em· Pires .do Rio, lo,càlidade em que 
reside, foi inopinada e viol~ntam·ente preso pelo Senado Ramos Caia-
do e, em seguida, por orde•m . do mesmo senador, conduzido eim vagão 
de c.arga, P'àra · T·ava;res, ponto term[nal da;quel!a estrada., (\nde foi 
inco!f.pÜ:radó a úm "batal~ão patriotko'', composto de ja;gunços, cri-
minosos e a}guns •b,ons ele,n,entos, pegados a muque pela prepotencila 
da .situação dominante em Goyaz, forças que, a prindpio se dizia., eram 
ô~stinadas a combater os revoltosos que a essa época, co.ntornando 
11E cabeeeiras do Araguaya, em Matto Grosso, arrneaçavam in;vai'Lir o 
Ei;;tado ~ Goyaz, :mas que depois foram aprov·eitadas prura, no dizer 
de duais testemunhas da inclusa justificação (doe. n. 1), ,garam.tiJr a 
posse do Dr. ' BrasH Ramos Caia.do, â:rrnão daquelle senaidor e presi-
dBnte a;ctual do E·stado. De Tavares foi o Dr. Cavala.ente temettido 
pá.r~ a capital do Estado, em Óaminhão, no m eio .de jagunços e, desta 
ultJqm, cidaide, seguiu para , Santa Rita do Pairanahyba, com°' medico 
do corpo de ,saude daque11as forças .estadoaes, aic'l:mndo-se aiétualmente 
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em •Jogar igno,rado. Che.gando esses factos ao .conhe&imenito de di~er
sos amigo:'! do· Dr. Caval(!{Lnte e do advo·gado q•ue esta 'Sll:\'bscreve, re· 
solveram ·estes, po·r intermedio do ultimo, requ·erer. uma ordem de lta-
beas-oorpus prura o referido mefüco ao Dr. Juiz FedeF.al Ua se.cção úe 
Goyaz, o que ·foi feito por teleg.ramma passado a 27 de Ju ho (doe, 
n. 2), sendo de nota;r _que a 11 de .Jt1lho telegraiphou o impetrantê no-
va-mente águeUa a utoridade jufüaia.cta ' foderal, pm•guntando-Ihe se 
havia recebido o .primeiro doopaicho .e insistimfo pela concessão. do IUJ,. 
beas-ooi·pus~ sendo de notar que este telegramma. (doe. n. 3), passa:do 
com resposta paga, não foi <respondido até ho.ie, apezar de tlecorrido3 
tantos dJa.s. Elm vista disto, resô1veu o 1mp.etrante d'irigir,-se 0Mgina-
·1'irunente ao '8up!'emo Tribunal Fed·ei'al co,mo a ·unica autoridade a 
que no ' mo·mento .se· poãer-á recorrer, sem pelas de qualquer ordem, 
desde que não será possível, sem· graves. riscos pa~·a a liberdade, a quem 
q•uer que seja, · penetrar e.m Goyaz, mórmimte para soJi.citar dos jui. 
zes que desempenham f\lncções r.aqueJ:le Estado, providencias det1ti· 
.nada~ a pôr · ·cobro ás ferozes violencias da,s autoridades \0()3,es, eom· 
mandadas d.isc:ricionariamente pelo .Senador Ramos Caiado: Sinão, 
vejamos o que dizem as testemunhas da justificação a esse ·respeito, 
A prdmeira. testemunha declara, a fo1~s 4' ·e. 4 'v ... . qu!'l 'o Senador 
Ramos Caiado está mandando pegar gente á força, para i)lcorporfrr 
ás tropas destinadas a .co.mbater aos revo.Jtoso.s e , depofs de refevir 
uina vergonhesa violencia contra o fil>ho do d'epoente, que fôra; tam· 
bem inco·iporaido ao ibataiihão patll'io·tioo, .em Sainta Rita dO' Parana-
hyba, onde passou fome e foi ameaçaido de fuzilemento, caro recla-
masse,' . em vista do que fugdu para Uberabi·nha, até onde foi per-
seguido · por uma escolta; co,mposta de um official e tres sargentos 
da po!ibia goyana, .com Ol'dem de fuzilamehto· contra o fugitivo, o 
que .~ão se effectuou devido a .energia das autoridades mine.iras de 
U)Jerabinha e de um major ào Exercito, que, avisados a te;npo, se· 
_guiram ao encontro da feroz escolta, detendo-a, 'declara que 1,1ch~ 
"pe:l"igoso a qualqu.er pessoa viajar pelo E'stad.o >de Goyaz". Esta 
aiffirmativa da têstemunha. é inteiramente co'.Ilfirn1ada pelos depoi-
m~mtos das tres ·outras testemunhas da :!u sti!l'icação, sendo de notai' 

. que a tercei:ra testemunha, a fls. 8 v . declara q.ue, em Burity Ale. 
gre, varias pe·ssõas foram pe,gadas a laço "para se,rem incorpornda3 
ás tropas". · 

Mais expressi,vo ainda. é o depoimento da qu31rta testemunha 
"que trataqdo das vfolencias pratlcadas contra. a populaçã.o do Esta· 
do, declara, a fls. ·9 v.: "as autoridades goyanas estão praticando 
os maiores absurdos", aiccrescentando · que "va,rios chautfewrs que 
foram tambem incorporaidos ás tropas do Senador Caiado, quando 
reclamavam o m ão tra:tamento alimentar, eram a;meaçados pelo pro· 
priq Sf!nador Caiado e Dr. Brasil Caiado, actual :Presidente .do Es· 
tãdo, de prisão e fuzilameillto". 

Nessas condições, bem vê o Egregio Supremo Trtibunal, eer~ 

.fm.possive.! qualquer tentativa de habeas-corpus perante os juizes da 
capital, não devido ao receio de uma denegação, mas por motivo de 
bloqueio de violencias, que ·se ergue d!e.ante de todos, que tenharp pre-
cisão de se soccorrer das garantla.s ·constltucionaes, que!] uma im· 
penetravel muralha de granito, capaz ·ele deSIJedaçar e Fesistir ás 
mais crespas vagas de indi.gnação e revolta . Por isso mesmo, o 
Jmpetrante se viu obrigado a reque-rer o presente habeas-aorpus ori· 
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ginaric; a esse tribunal, fundado na parte final do art. 23 de. !ef 
n .. 221, .que e·stabeleo.e a sua oompetencia directa "quando houver 
ilnminente perigo de se consuma.r a violeR'Cia, antes de outro tribu-
nal 'ou juiz poder tomiar conliecimento da , especie, em primei'l'a ins· 
ta.ncia". 

Firmada; como s .e acha, a com.petencia originairla do Sup:rem& 
Tribunail Federal, para conhe.ce.r do presente pe>dido de habeas-cor-
pus_, pa:ss€mos a demonstrar com os eilem~nt'()s que nos · ministra a 
dnclmia justificação o facto material das violenciias soffridas pelo ' 
paciente, que ainda S{l •encontra á mel'Cê dü governo goyano, incor-
porado ás forças estaduaes, que muito deixam a desejar, do ponto 
de vista moral, .oomo acima se viu. -E' assim que todas as test~u
•nhas da justificiação decliairam .que o· Dr. Manoel At'fonso Caval-
camti fd.i presn em Pires do Rio e jncorporado á força, ao "bata· 
Jthão patr.iotico" estadual, .que ddzem elles, se compõe em grande 
pa.rtie, de jagunços e de Rloguns criminosos T1etiradós dru; ' cadeida.s 
publicas, sei~d.o· de notar que a terceira testemunha, a fls 7 · v., diz 
que ouviu dizer a pessaas influentes de Ipamery que ·havia ordem de 
matar o br. Cavalcanti se fosse achado em sua casa mas, por !l'e-
~icidade só o tendo s-ido na estaç'ão foi a sua vida poupaida sendC> 
cqmmutada ~ vena em prisão, accrescentando ainda a · rect'érida tes-
temunha, a fls. 8, que o pacie1l.te "está sujeito ao m e smo regímen 
ailmentar dos jagunços, sendo obrigado a comer chwrrascp ·c om fa-
rínha, assado pelo piroprio Dr. Cavalcanti, si · não quizer morrer dit 
!orne". 

A s egunda testemunha a fls. 5, declara. que "quando encontrou 
o Dr. Cava:lcanti já eHe estava incorporado como medico ·das tro~ 
pas" . Concordá com este · o depoilnento da 4• testemunha, quando 
e. tls . · 9 v., affir-ma que o paciente, depois de ter saffr.ido as violen-
cias narra.idas, foi. remettldo ·para Santa Rita po Paran,ahyba, "on-
d€ o depoente o viu, tendo ouvido da· prop.rio Dr. Cavalcan.ti a de-

"claraçã-0 de que estava incorporado ás ºtropas do •Oaia:do·, ob.ri·gada.-
mente". Estes actor> de vlolencía e seJvagei'ia, ·.praticados contra um 
medico, pelas au.torida'des de um Estado, que tem como séu supre. 
mo magistrado um medico tambem - o que lhe a ugmenta conside-
ravelmente a gravidade, conheci-do como é o espirita de s_oii.darieda.e 
de, colleguismo e cbl'dura, existente em 'toda classe medica nacio-
neJ - não só l'evóltaram a opiftião pubUca de Goyaz e do T·r.ia.ngul& 
'Mineiro, como ecoaTam dolorosamente na propria capital ·do cul.to 
1Estado de São Paulo, onde a imprensa local fulm•inou, em terma@ 
acres, a temeraria ousadia dos d'espotas goyanos. E' o que poderão 
verificar os E.g.regios Ministros, lendo à noticia estampada na Fo-
lha da Noite ..:.._ autorizado ci.rgão da opinião .paul1sta - ·em seu nu-
mero de 15 .de Jull1co, que vae anfiexo á presente (doe. ;n. 4), e em 
que são narrados, junta.mente. com · a prisão do Dr. Oavalcanti, ou-
tros sinistros episodios da prepotenda l'einante em Goyaz. · 

Quer· agora saber esse Collendo 'I1rjbunaJ :para que o governo 
goyano reuniu tantas !forças e praticou essa serie de violencias in:-
nom!naveis? Dirão talvez os senhores ministros que se visava O'l'· 
ganizar no Esta'<l.o uma séria resi.stencia contra os rebeldes, que, 
perseguidos por forças legalistas em Mia.tto Grosso, 'tentavam inva-
dir Goyaz, por sue. vasta fronteira · •desguarnecida. Nada ·disso: este 
-ªssumpto, o escla'l'ece a 3• t este.m:unha, com estas ·ptt..laVTas, a. ns.J 
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8 v. : "c-0rre em . Goyaz o boato de que o Senador Caiado estãva re· 
\lnlndo -tropas por esse.a fneios vtolentos, ·para ,garantir 'ª posse de 
seu h'mão Dr. Brasil Caiado, no .canga de presidente do Estado, 
achando o .depoente possive1 .este !facto prnrque o .govem~ de Goyllt 
retirou cerca de 400 homens, · que se aclhavam na cidade de 'Rio Ver-
.ae, para a capital, pois si o governo de Goyaz pretendesse combatei 
os revoltosos mandaria as f·Órças de Rio Verde para a Cabeice!ra 
Alta, onde se achava·m -riaquella épo•ca os · Tevoltos0s e não as· retira-
ria de lá, entregando o sudoésoie do Estado aos revo1tosos". lJo 
mesmo sentir ê a 4ª testemunha, quando affirma: "que o povo todo 
do Estado diz que o .Senaido.r Caiado arranjava essas -forças, com 
<1 Intuito de garantir a posse de seu irmão Dr. Bras.il no .governo; do 
Estado, a 14 de J ulho". Ora,, si o infüito que, presidiu ~á organ!r,e,. 
ção dessas forças a que ·se encontra incorporado -0 paciente, outro 
não era, '.qual parecer que o de garantir, a posse do Tu. Brasll Qa!rulo 
no cargo presi<l.encial, mais uma razão surge, para se condemnar a 
viole.nela, que seria reprovavel si não fosse criminosa, de se retirar 
pela força um med'ico de lar~a c!ini:ca e reconhecida competenclll, 
de sua actividade ·profissional, para seguir em uma acabrúnhada P•· 
regrinação, atravez do Estado de Goyaz, um batalhão qualiiiicado !r· 
rcisori•amente ide patriotico, quan.do outra cousa · não constitua s!não 
uma guarda pretoriana destinada a pel'\correr, em u.ma ~nteressante 
e grotesca farra cívica, as p·acatissiÍnas ruas da metropole estadual, 
no dia glorioso da tomada da "Bastilha", que os fades nronicamen· 
te escolheram para a co.nsagração do inicio da nova e.tapa de uma 
"Bastilha'', que symbo'lisa um . ahsolutismÕ . múito mais- perigoso i 
$inistro que o da média id-ade. . . - , 

Estando pois, ·evidenteme:nte demonstrada a · illega1lidad1i clanio· 
rosa da coacçâo, de que está sendo vioctima o Dr. Manoel AffonBO 
Cavafoanti, que, além dos daronas ·e vex~es · moraes, está s'oMreli• 
do grandes prejuízos materiaes, resultantes da ecessaçãio de sua actl· 
vidade fecunda e bemfeitora, na localidade goyana em que res1<10, 
vem o impetrant'e, fµngado nas disposições legaes e constitucionae~ 
incl:icadas no inicio da presente, jurãndo a veTdade do a1l;etado ~ 
protestand.o pur sustentação oral do pedido, ·reqmorer a esse ' Egreg!u 
'.rri!bunal uma OI'\dem. de habeas-corpus, que restitua o paciente fl 
sua inteira liberdade de Locomoção, condição - indispensavel ai> exer-
cido dos direitos ·que devem gosar todos os rhembros de uma colle-
.cUvMade ciyilizaida . •Declara, outros,im, que deixa de lLP:resentar pro-
curação ·do pa,ciente, devido á Impossilbilid<i.d•e completà d;i o fazer, e 
que julga conveniente seja o Dr. Cavalc-anti requisitado ao govem~ 
.de Goyaz, par a que p.essoalmente compareça ao Tribunal e faça ae 
viva voz a defesa do presente h{bbeas-cqrpus. E, tr~tando-se de uma 
urgente media.a, destinada a obstar, a .continuação de. um act0 de 
1,gnobil pr.epotencia dó governo de Goyaz, tend.o-se além disso em 
vista a difficuLdB.de das communicações naqueHe 'Estado, pede ain· 
da o impetrante sejam sqlicitadas as informações precisas por tele-
gramma . E. De.ferimento. 

Uberabinha, 6 de 4.gosto de 1925. - Er.ico M~galhães àa Sil-
1feira, advogado" . 

1Sr. Presidente, ai~a,bo de le r .o ultfo;no documento, 'cuja relev·amcia e1ia ta· 
!lll,lánha que eu fazia questãÓ figurasse, para füdo· sempTe, no orgão official o~· 
ta C'asa e, inco1;porado aos Annaes do Congresso, servisse, em todo tempo, de 
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.prov;;Lr cg1e nós, ob representantes da minoria não formulamos ap.enas vagas & 

rethoricas accusaçoos dema.gogicas, sinão q.iru!a nos abordoamos a textos in-
confundh,eis, a docmnentos verdadei:ramente soiemnes,/co:ntra os quaes os pa-
ne.,,ayristas do governo :não 'Poderão apres·e:nfar a11gumentos qÚe procedam, nem 
razões que colh<>m. (M1iito bem; muito be-m), 

SEISiSÃO DE il8 DIE AGOSTO 

O Sr. Adolpho Bergamini <vai;a wma exvUcação v e_ssoal) : - Todo o 
homem bem formado, Sr. PJ<esidente, comp.rehe:nde o e rro e at{' o .pe~doa. 
To!'! <> o se.r human.o é fragii!, feito. da mesma argiJJ.a, e ipassivel d.e :fraquezas e 
~a'1tas para as quaes· n em sem,pre se· póde formular um. julgamento severo e 
condemnação irrecorrível. E" ipiedo.so até 'J)r.ocurar soerguer os que claudicam 
Jmpõe-s·e, porém, auscultar-lhes os s·entiment.os, as tendencia.s, a consciencia., 
si ·caipaz de r·em.orso, ou, ao oon.itrari-0, solidaria com a ~ção condem·na:(\a. 

O arrependiménto, mamifestaldo pela deipressão ao espiar a falta comm.et-
tida, a co:ntricção semp·re 1que o deJi.cto é rec.ord.ado, a humi!dà:de. a blandicla,, 
a ternura, são índices sui'baectivo,s ·da ·stniceridad.e do arre pendimento e a cor-
recção posterfor, o constante e fir·m e· 1p·ro.posito de não reincidir, a obediencltt 
estri'lfta e rigorosa a os pretceitos mora-e.s ·e a caut<ela d·e· que, nem na aippa-
renda, se possa presumJr a reinéidencia, as acções francas e Ieaes, são a cont " 
;:,rovação ob:jectiv.a da a·ehabiolitação, que mer:ece respeito ·. A ausencia d·e um 
.só de.isses attrfüutós, . '[lOrém, gera a ,de'Sconfiança, a vacil!a.çã,o, a duiV.ida, q í.te 

, leg1fü1rna a criUca e a condemnaçã.o. 
\Que se .pôde dizer de alguem .que de.Jinquio e, ·á leml:Írança do e.rim.e, r 'e-

vida c.orn :azedu·me e investe cnín a:crimonia? Que juJg·a r de quem zomba e 
esca<Dnece do · soffrimento de su'a victima? Que S!UipllJÕr d aJquel'les que não se• 
entrtistecem, não sé a batem, á tdéa da falta commettida e, ao contrario zMl~ 
gam-.se e inflammam-se <l'm offensiva de'Sa:brida, quando se l1hes ausculta a 
~onéciencia? 

Que estão ·arrependidos.? Não! 
Esses não lnspiram confiança, não merece·m perdão. 
·Sr. Preside nte, esipi'rito forrado de /bondade, comrri-re'hendo o erro, e, as 

vezes, até, meu coração se inclina a :justifücaiJ-o, desde que vertfico, da parte 
à.aquelles que erra ram, !Ilasce·r e, arre·pendimento de sua f a lta, e apresentarem-
src com a contrição com!J.)roba tnria ·desse .arrependimento sincero. 

Não o .i•ecusaria ~ autoridades que se mostrassem penitencfa.das de 1'tt'as 
faltas. 

O BrasH inteir.o assd,ste á e·"Xeec'ução de aJctos da mais cnndemmwel ba I"ba.-
ridade, sem o menos infücio de ·C'orrigenda. E' veso dos iprocer"õs gover·nista!r 
procurarem defender os ag1entes da autorldaJde que tão m~l 'Procedem, oom 
que er1tretanto, qualquer aàto dessa mesma, ·autoridade venha com'[lrovar que 
se ide·seja entrar no bom caminho, cor·rigindo-se dos ·erros que teem sido de· 
nuncliados á Nação e tanto teem a;ba;lado a sociedade. 

As IH'i•sões reiteradas, a reclus ão por tempo lndeterminado dos nossos ;pll.• 
tricios nas mas·m.orras do ·Estado, a sus'[lensãn de orgão~ de publicidade,· s ã.o 
faJCtos <que em uma suce<essão .imipl'€JS·sionantes~ foram Clonstituhldo o íPTO-
gramma do Governo, e, nataidamente, apôs a decretâção do esta do de s'ltio, a. 
5 de julho do anno proximo ;paJssado. :ID numa ascendenda choca nte não se 
·i'e&peitam siquer · .os mais delicados se·ntime·ntos ·que dev•em ser· &-ernipre e.sti-
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mula.dos no ente human_o; ,paJra to·mar possível ~ma smli•ed'ru.de que se im!lO· 
:niha, realimente, ao acatamento iPUblfoo. 

Chegamos a taes• extremois que as delegacfas de ·policia ;recolhem cidadãos 
pcaiOOitos, hoonens •q~ailiiificad·0s na sorciedaxie, os quaes são deipois restituidoa l 
;familia sem rvida, com o co!'lpo mrntilado, •para cuj.a, mor.te violenta nã,o se en· 
contra eX'}Jlfoaç.ão que inS!Pire confiança. !Pem0be V. Ex., Sr. Pr~idente, a 
comipr,ehepde. a .'.camara que ' estou, neste 1particular, aliludmdo ao traigiQO acon· 
tecimentà da morte vi0lenta .do mallogrado commenc·irunte ·Conrado 'Borlido 
Maia a.e Niemeyer. 

· Os membros da minoria (parlamentar já c·ogitarrum âo àlSsumpto. Conten· 
tarrum-s.e os amigos do Governo com a foitu:ra da co;pia de dep0imento e dQ 
a·uto de nec1~opsia, !feita da 'briibuna, pelo nobre leadeir ·da maiorfa, Sr. V:ianna 
do Cas.te.Uo. 
· ~aminados esses docum'entos ,pelo intrepldo e illustraa.o Deputa.Çlo pot 
iMinas, ':Sr. Leopoldino de OliV'eira, 1Pers1i'stiu a duvida no espiirito ;publi~o sollre 
a morte do ISr. Conr<Údo de Niemeyer. · 
· Não sou daqudles, 'Sr. iP.r€Jsidente, que a'Vança.rn a aflf:)'romat!va <le (!ltt 

esse cidii.dão hóuvesse t»ido assruss-i·nado (!la 4• 'Delegacia Auxfüar, e prnjeotallo 
seu· ·corpo á rua, depoj.s deHe morto; mas .não ten!ho a m;eno1· exttMão em 
a1sseverar ·qu~ o Sr. · Co.nrado de !Niemeyer foi oonduzido a esse a.ct0 de deses. 
ipero em virtude da;s t-0rturas .que ' lhe infligi1'am' em urna delegacia de policia. 
Crearann-1he ·um arill:1iente tal que . elle a,chou preferivel a morte 3J ccmtlnuar 
a soffrer aJ(l;Uella.s ba1,baridailes·. 

O SR. HEJNRIQUE illJODSWORTH: - E' essa exactamente a minh(J, convicção. 
Foi creado um tal ambiente para o Sr. Conrado d& .Ni.emeyer que e118' praferib, 
o suieidio . " · 

O SR. ADOL<PHO BERGAMINI: - P·referiu a morte a ter de suLP:port<Lr a~uel• 
las to.rttlr.as .physioeas e morrues. ' 

Para' um .. homiem de dignidade, de ·brio e 'Vel'gonha, como era. o f4Hooidl. 
não · ipr.e1cisavam· sómente ais .torturas .physica.s, mas, prindpa.Jmente, as ·mo· 
ra.es, .que J1he abateria m o animo, e nenhuma i'rnpres.são ,pôde causar a quem 
sinlCeramente exa.mina o. caso, a at!ij'irrnativa de que· os vestigios· de violenci~ 
encontrados !110 corpo do m a;llogrado negociainte, u·esultairam ·da quéda desse 
mes:mo corpo da altura de um segundo andar ao sólo. Quem pôde asse-v.e.rar 
que não tenha :sido es;bofeteado; por exemplo? . Dess!JB fbof.etadas não floa.riam 
·vesti!gtos somati'cos, vesügios pe·rni_ane;ntes; que ·O coripo de delictó mais târde 
:vieS'se rev.elar . . Quem duvida ·que tenha elle sido insultado, deprimido, ·Iiuml' 

·.lha.do? No 'entanto, todo homem digno, JJm;possibilitado de uma reacção. com 
e·xito, attinge aos ·Paroxism.os da revolta · e. dE·sespero; de_ exteriorização ·vwia· 
v:el de accôrdo com o tenJiperam'im to de cãda u!n e com as \CO'Dti!llgeneias qus 
o ceriquem. 

0 SR. HElNRIQUE DODSWORTH: - !Elo Governo não tomou providenéiai a!gu • 
ma .pr-0pui.amente para escla~ecimento desse caso, por.que, então, teria man· 
dado abrir JJmmediaitaimente Inquerito ha pro.pria ;polieia afim d(· aipurar el 
.máos tratamEl!I1tos .são -in:fligidos a presos de todas as. categorias. ·E ; simplel!· 
mente uma vergonha o que occorore nn. PoJicia .Central, ·e €>IIl varias iiel~ · 
gçUC.irus . 

.. "· O SR. ADoLI'HO Bl!1RClAMINI: - A policia não .ind'unde Tes.pelto ao povo.! JI 
o meu collega '8-r. r,eopoldino de Oldveira pôz em relevo toda'S as c:ircumsta.n.· 
elas do a'c_ontecimento €, ª{)9'8ntuou o silencio feito em .tor·no das peç~ do "lll8" 
tuario do Sr. Conrado de Niemeyer . • 

-· Ouvi, Sr. P<"eside!llte, o ·que o il)ustre p·rofesso·r, nosso ·p:rnclf!.ro coMega, 
meu distincto ·am1go, 1Sr. A!fr;:vnio Ped:xoto, aéLduz.iu a r .espeHo. ·fA.os medicOff 
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legista;; n1ão cabia re·siponsa!bfüdáde do ' •s1'1enl<2io •sobre as rouipas. Talvez, a 
.policia não as !houvesse eruviado ao Instituto Medico Legal. Fed quanto basto1i 
para . que se ,publi ciassemi Olft'icios ;que o director das•se instítato endereçâra 
aos Srs. IMinisbre da Justiça e _ Chefe de J>oli•cia, c om uma ~:x;pHcação que, 
f1'ancamente, não attes<t·a o .rigoroso ·désempenho das, funcções dos veritos • 

. O SR. LEloPOLDINO DE OLIVE]RA: - · Uma explicação contraproducente por-> 
que vem em aJbooo de nossas aiflfirmati<vas·. 

O SR. AoLPHO BERGAM,INI: - Dil} este officio que ao Necroterie da PoliC'l::\( 
!oi enviado o co1ipo com a roupa que vestia, tend.o sido necess'111rie · ro·mperean.-
se ou descoserem-se essas peças· d~ .r-ou1'.}a, a 8 q_uaes, ip.or imp.res.taveis, visto 
como 0staivam sujas de sangue e dé lama, ·e dilaceradas, foram rpostas no 
Ux-0. 

O Sn. IT.JEoPoIDINo DE OLIVElRA: - .&c.cres·centa ndo que não il'oram reclama." 
das pela famfüa, quando isto não é exacto. ·A familia reclamou varias veze!li 

-O · •SR. A.DCIIJPHO \BERGAMINI: - Ora, Sr. Pres>i.dente, estes homens- estão 
fran'Camente coI)'l o senso ·sÜhvertido. E' cu~·ial, .elementar, é palmar que nos 
casos em que se s u@eita da exd6ten'cia de · orime a .prime-ira cousa que se :l"a." 
é o ·exa me do 1oc·a1 on:.de o 'racto o c.correu, facto •que se Slli!l·Põe envolve um 
delicto. E' bem verdade que o sentimento ' de 1Jiedade, -ohristã leva c0mmum-
mente a>q uell>es rque assistem ã oCICOrrencia ou que· accodem em primei.["o lo., 
gar, a procrnrar sO'Ccorrer a vimiima, desifiguQ·a.ndo de- ce<rto modo a rpihY19io·. 
noinia do local. ' 

ú HR. LEOPOLDINO D!ll OLIVEIRA: - Como- diss-e o Sr. Afranio Peixoto;' 
O SR . .ADOLPHO tB'll!RGAMINi: - Mas essa .circurnst'an~ia não só é pre'VJ!!1· 

.'l'el, oomo pre-Jis'ta po~ todos o.~ mestres, p~r 'to.aos os doutrina dores da ma-te-
ria. E então, que s0 faz? 

)Procur:i.-se restabelecer o a;;>peicto : anterior a.pproximando··se·, .tanto qua.n-·· 
to passivei, da ve1rdade, com os eJ.ementos, qtie il'ircaram. 
,,.,, . ú SR. J...EoPoWINo DE ü:LIVÉIRA:· - Obs·ervo a · V . E:x . que o professor Al:tv,1,. 
nio • Pdxoto dis se que essa piedade c·hristã é provecada ipela ·sit11ação da 'Y1-
ctima qua ndo a inda e.stá com vida. Mas, no caso, não se ve rifica-Va isso. 'DOr· 
que a morte foi instarntanea, seg·undo a '.Polida. ' · 

o SR. AnoLPHo BERGA:MIN1: - N'ão era a h ypothese. Em todo caso podlaim 
profanos ter tocado no cada ver. .. · 

O SR. I..iooPoLDINo DE 0LIVEif4\: - A reJ:noção .não foi para prestar socéor-
r.os; foi a;pena,s ipara o exaJme· cad.aivedco. 

O SR. AnoLPHO BERGAMINI: - Sr: P resident€., os autores' da lmipropria: 
men.te 1Clham a da "policia scien:tilfica ", todos· ·eHes· dis.pe\llisam capituJos inteiros 
á inliJ}Ortaa1cia' do exame local, .dos objecto.s ·ciue cerquem as Vtctiml'!J!!, ~omo 
os accusados, e· dos dema is instrumentos encontrados proximo aos perso-na-
·gms desse mesmo de lioto. Niceforo, Retss, Locara, todos e!les; a una vooe. 
ensina.m a mesmissima cousa: que todas os .obtiectos .devem· ca.ut<lilosa;mente 
ser .i!"esguardados ·e sujeitos a rigom.sa vesquiza. 

Na legislação brasileira.; desde 'isn, senão ante.$, o 'Velho decreto 4.~·24, 
que Tegulamentou a ~ei 2. 0,3·3, de 20 de setemhro desse anno, e st'abele2!!, . no 
art, 42. n. 2, in v erbis a a ttribuição ·da autoridade, assim: 

"Dirtgir-se-'ha a aiutor-idade p9Jidal, com toda a p.r~mptl.dã.o a<> 
J.ogar db deUc'i:o e a hi, além de exan'le do r&:to· criminoso 0 de to~ 
as suas 'Circunistanclas e desci'!pção . da locaUdade en ~ue ;,,e Qeu, 
tratariá· com eu~dado de' investigar·. e coJ.Jtgi.r Os· indicios existent~s, e 
aippre!hender os instTumentos do crime e .qurueequer ob3ectos ·encon-
•trados, lavranoo-.se d~ tudo auto assi·gn~o ;pela autoridade, perlto~ 
o duas teste·m~mhas•." · · 
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A . autoridade poUüiaJ, no caso · vertende, não pofüa .nem ,devia demor~r. 
porque o' ct'acto occorreu na pro;pria Po<licia,. onde todos -0s recurS'os p:ii& ~ 
pesquizlt eram facfümos, •estavam, oi mào. 

O SR. ·LEloPoIJDINo iDE ·úLIVElllflA: 7 Esses preceitos ·estão até. re~irodtl?Jioos 
no rece·n1Je Codi•go do Processo. · 

O SR. AWLPl'.iO BlllRGA.MINr: ·~ Sr . .PresiÇ!ente, em harm'<lriia .com ' o· que 
ensinam os a u tores alludidos, os mestres d.a medicina legá!, cogi.tando ·do 
exame· dá; 0necL·-0;psia e da aduação do.s mediocos legistas na inifesti-ga;ção ipara 
apurar a à:esponswbilidade· do·s ·cll'imes e cr1m.!~1oso.s todos elles dispell53m 
particular cuidado ás v·estes d-0s .Q1itierndidos, cujos exame deve Ser meticulof!ó, 
por.qué muitas vezes um indicio, apparentemente insignifi~ante, vem trai:Gr 
granid€s r.evelações, v6de dizer, em definitiva, si houve· .Juta, isto é curial 
notadruJiente nos caso:s em ·que ha du;vida si se_trata de un~ suicidio ou ·ae um 
assassinato; ha vesti-gios que ;podem levaír a conclu sõ'es mais iJll'ec!sas; 11 
existem. mané'has, . a natureza .dessas mamchas; si· nào de sangui; 'hwnan., 

, s i são a ntigas ou recentes, si são de sangue do í!J-ro;prio 001·po do indiyiduo .ou 
catamenial collocado ahi por terceiros éom .o objectivo ·de desorienta,r ai! di· 
J.j,gencia;y . ·T odas essas investi•ga!}ões deveJJl ser feitas· nos ·Casos- em que M 
1Suspeita de criuw, e, com maioria de razões, na hypotihese' qUliJ nos' .tem tra· 
zido ii. tribuna, .porque eTa a pro;pria !Po!i•Cia suspeitada. 

o SR. LEloPOLDINO DE OLIVEIRA: - Até pckque os erros em t aes ca;sos, 6ão 
irr~a.raveis, corno dize·m os ~nedicos 1egi•s.tas, e é neoossario um exa,me 1116· 
ticuloso qu€! sé pôde ser fei to na oucasião . 

Q1•SR. ADOIJPHO BliJRGAMINI: - Tanto era necessa•rio esse exame que o .JI· 
rect-0r do IServiÇo Medico Lega] se sentiu na necessJdade· de ·vir-dar uma e<I· 
plicação que s&ia excusada, si os medicas •leg·istas tivessem no a,ctO' do exami 
de ·necropsi'a, consignado a -JnvesUgação feHa nessas mesmas peças do ves· 
tuario do m,onto. 

O 1SR . . L:E1oPoLD!NO DE OLrVlllIRA: - 'E•xp!iooções que aohsõlu tamente n<IA1 
,Iireenche.nf as .J.acunas do laudo, antes as c onfil'mam. ·· 

.. O '811 . .ADoLJ;'HO iÍ3iEf!GAMIN1 : ~ E mostram a neg'ligencfü da .p.olicia. Ma>, 
Sr. Hresifümte, a ·policia já se acostumou de tal modo a; zombar da liberdM~ 

individual e ' aa vida· d-0s, l;>rasUeiros 1que, h-0je, se fana:, como· ·tivP. oppol'tuni· 
dade de ouvir a um delegado, .na .prisão dos nossos semelhart-tes, com um d~· 
prezo igual ao com que os fum.antes delt<tni !tóra uma po11ta de ·cigarro . . 

Alll)'dindo iá. d-0tenção viole nta, soffrida por um cidadão, durante tres. dins 
seguidos, cuja familia ficou aíarmada, por.que :foram · bussal-o ã. casa, em i'fr 
ctheroy, ás 9 .hpra i;; da n o·ite, incommunkavel, ou'v.i, cóm úma displicencia. d> 
fazer pasmar .que · aquelle homem mão tinha razão de- queixa, •pois ficara 
pre·so, avenas tres -di.as, ;c:tuando outros: .muitos outros, enchiam ·os· xadre~~ 
durante mezes seguidos:! I·nvocam-se crimes para justiifícar -0utros . 

. No ca.so ainda do negociante iConrado de. Niemeyer fez-se um grand~ 

<::ai'beda.J -da prova. . poli~fal, lida · da triobuna., ;peL~ nobre leade1· da maioria : N"M 
ha um só 1bacI1a.rel em Direito, ou ra.bulà, po.r. mais 1Ms'On.b.o .que seja, que 
não saiba que a prova policial não constitue •prova, 'na verdà d.e,ira a~cspçáo 
do termo; ·serv:e apenas para instruir o -mi.nisterio p·ubU:co, a.fim aes·te dar ou 
não denuncia ,sobre um facto r€>putado crime . 

!Nunca. se emprestou valor absoluto a essa pro_va, e ag.ora, multo menoJ, 
mais do que em qualquer outra época. 
· O 1SR. Ll!loPovorNo Dl!l OLIVEIRA: - Conflssões que são reduzi.das -a termo; 
'llão são, 1Po.r.tant0, .e-0nlfi"sr;;ões, .aÍém de serem arrancadas ã .forÇa. 

O .SR .. ADoLPHO BERGNMJNI: _: ,$i as confissões rrouzidas a termo não teem 
mei:ecimento juridico algum.. . · ' º· SR. LFJOPOLiDINO . DE OLIVEllRA: - ·Porq•ue ·não silo livres. 
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O 8R . .AnOuPHO BERGAMrnr: - ... iporquE> não são livres e porque é da 1·n-
àole da .autoridade .poJ.i.cial, justilfkar ~ detenç5'es irllegae•s, arbitrariamé<nte 
feita.li, com a compressão contra o ·éleU.áo; s1 a confissão eseripta e assignada 
não tem valor algum, pois o aimbiente· em que o aicaursado se encontra, lh'l 
tira a serenidade, .a lfranJqÜ.eza e a rnberdade de dizer aquillo que realment':l 
.sabe sobre o !acto, imagine-se •qmmdo esses· documentos oftic!aes são reite-
fa:damente ·ju~gados, ;p-0r sentença, corno falsos, ·Colihidos mo 'mom<mto em que 
a policia., como na hYP-Othese vertente., estava na -conti.ngencia .de deifender-
se de um grave crime! Ago·ra multo menos que em quwliquer outra occa.sião 
esl$s documentos não teem valia al•guma. rSão inoperantes. 

T:'errnitta-me V . \EX., Sr. PresiJdente, que eu J.e4a, para compFovar que :no 
momento actua:l, não só. confissões •são escri•);ltas inexactamente mas até .autos. 
de .prisão em lflagrante, .lflagraintes i'llteiro·s, que cer·ce·iam desde logo a Hbe.r-
dade ·do individuo, são fo1:jâcaklos com uma seme>erimon·ia, com um desem·baraço 
\que, em qua.]Jquer outra é·pocá, d·eterminaria reacção mais violenta poir prurte 
das viétimas ·de:sses a;busos: 

".A!ppellação .n. 7 :7 49, da 3• Camara da Cõrte de Appel'lação 
das.ta cidade, entre- partes, D . Maria Augusta CalJoral Sac'adura, e a 
ju!St.iça, aut-0ra. 

Até á prolação .do despaJ0h-0. de pronuncia pudemos comprehen-
d,er o escrupulo do .Emerito Julgado~· da 1 • Instancia, vacillando entre 

. a,s af.firm.ativas da ruutoridad,e p-olicial, e dos seus sequazes, e as 
nos·sais. •Depois, p-Or,ém, .nã,o hos foi vossivel sopitan: o paismo, q'lle em 
nós provoco'll: a . sentença condemrnatoria. Não ,se .extrànhe wqui esta 
maneira de dizer; é que, dea:nte de certas denegações da justiça, 
"'usta guardar a linha ·de ·Con.ducta sempre seguida. 

Demais (como se verá), não saJhiremos do nosso .papel de a.nalys-
ta, si bem que severo, do •que se nos deparar· no processo, contrario 
a.os princípios da d~l~cada - e melindrosa arte de fulgar . 

. ·.pe con1eço, haviatnos sustentado q11e o .a:uJo de prisão em fla-
grante em que se .baseáT'a a accusaçãio fõra deploravel prQducto de 
um complot tramado contr.a a !Jlppe:llante :1Pelo neto e advoga.do do 
v'roprietal1io do :Predio h. 116 da rua [Dous de 1Dezem1bro, com o ;fim 
dé despéjar a Iocataria, filha da mesma appellante, .e, assim, preju-
dicar a e·stá, -0ccupante do predio. Apontáramos como con1uiado5; 
com. o neto e patrono do proprietario gananciosü ~ ávido de m.aior 
arugüe•r - o ·delegado em exercício, o bacharel Lucilio Ribeiro ,T.or-
res, unidos desde os bancos academi.cos, com o . concurso secundario 
ae outro •co!Iega, e a c:.ollaboração de- uma pobre decalúda . Acoimá.-
ra:rnos de ·falso o lflagr.ainte, por não coiTesponrder o seu conteúdo à 
:tealiuade dos· factos . 

Assenta\'.atnOS a nossa hum.il'de defesa de fls. 7 n-0s seguintes 
. elementos de convicçjio: 

a) depoimento judica1· de (fls. 1241.26), ·relferndo a combinaç,ão .que 
eom ella fizér·a o .deJ.egfi>do 1Jara se deixar siirprehender, na casa allu• 
(lida, alfi·tn de ser .forjado o fJagrante; 

li) é;tranhav.el dec10iração, tambem juaicial, do citado· bacharel 
<:te não poder p_rectsar de onde e desde qiian'ào conhec·ia a 1iiullL6r Ju-
dith, ·essa- m·esma C(ue elitl c'o!nduZ'ia â casa da rua Dous -de JJezem-
bro (á'ls. 27 v.) ; 

<J) justificação lJrocessada perante o j1iizo em que se forniá1-a a 
c·ulpa, demonstTando o ardil de ,que us'ára o bacha.rel Torres pa,ra en-
irar .na casa, utiliza,ndo o nome do. DT. Antonio S'ea.bra, iniquilino, 
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então ausente, e tambe.rn demonstraindo qli.e alli, effeetivaiinente, Unha 
·~ quarto à:lug.ado o Dr. 1Seabra (fls. 49 a 55) ;· · 

ti) publi-C'a-fórma dos dizeres do livro de tnquilinos, rubricado pelo 
aelegaào, e em o qual const.a e nome do inqufüno, de q'lle abusara o 
baclharel Tones (ifls. 58l6ó); · 

e) contra-.fê da ve1Jição tnterpeHando a an·endatai:ia do predío, 
illHha do .aJ]Jpel1ante, a·ss·ignada pelo, neto- e ·.proc'l!rador do proprietaroo, 
'@acharei . Antonio Mauricio do · _'Lago, cinco dias·, ;aperias, depois do 
tlagrânte arran!iado ·(f!s. fü); 

!) contra.fé da citação pa;r.a o despejo, requerido .pelo mesmo ad· 
"''O'gado (:lifs. ·&3); 

g) prova officià!' da -e·xi<stenci.a de negocio licito na casai n . 111 
aa rua Dous de Dezembro (fls. 64). 

Na sua concisa promoção, o orgão do Minister!o Pu:blico extia· 
n·hou ·que tivessemos opposto -á honora.bilidade do delega'<l.o, a pa;!aivrt.' 
de ·uma decah:ida .(f!s. 66). ' 

E o M. M. juiz, no seu deS(Ilaicth.o de pronµncia, cansioorou qu~ 
"não póde ser acceiita a defesa ·da accusada que se baiseia nas decla· 
rações da infeliz decruhida Judith, que se desdisse em, juiz-0 do que 
alL'ti•rmã>ra a ·Policia" (fls. 67). , 

Pois bem, ;puzemo,s empenho, no. cumprimento ' estricto do nosso 
dever, em tornar pat-e'llte e incontestavel que, no- caso; queín !allou 
a verdade foi aiquel'la mulher. E pensamos 'haver levado ' a · bom ter· 
!llO o ,no•sso prõposito, si bem .que não •tenham.os; po·r inei:plicavel 
.desgriaçà, ·conseguiç.o convencer o ,einerito juJg.ador, .. 

Vejamos como, em plenairie, responde.qio.$ á o-bserva.ção do Mil· 
nisterio PilibHco· e ã ponderação do des·pacho de .pronuncfa. 

N"ll: contrariedade a.O ·1ibel'!o .feaf!l'ir:mámos a existencia do pla'llO 
de -.que derivou o falso il'lagrante, - basico da acousação, esteio dlll 
pronuncia. 

E nos prop1:rnémos p•rovar docuh1entalmente e teslemunihave)· 
meinte tudo que articulamos. Eis· -as nossas provas: 

a) certidão à.a J;,ac.uldad.e de Direita_ da Univemidooe do !Rio ·ds 
Janeiro, demonstra tiva de 'havm:em cursado Íitlli, juntos, nas mesmas 
aulas do quinto anno, os a:ctuaes baahareis Oscar Correta dos S!l-llt-Os, 
'Lucilio Ribeiro Torres; ÀnJonio Maurício do La:go _ €· .Adolp'ho Calaii· 
drini Aives de !Souza, "este ultimo \POSto como testemunho erµ um auto 
de reconhecimento (fls>. S:l) ;. 

b) certidão do registro oivi! do bao11a-rel Antonio :M:amricio do 
Lago, coonpro1bato'ria do seu parente~ proximo com o proprlete.rl~ 
do prE.dio n, 11°6, da · r ua IDous de Dezemi'bro, de .quem, conforme já 
prova.r'a mos, 'ê elle a;d-voga,do (fls. &2); ' , . · 

· e) oertidão, passada em uma vara de orphãos, pela CJ!Ua1 se~
r~fica .qúe ifunccionaram. juntos, em um.a ,p.rocur~ rj'ão, ,advogando a 
mesma causa, os bacha•reis Anto111io Maurício do Lago e liuci!io Ri· 
rbeiro Torres (fJs. 84); , 

<Z) depoimento da testemunha não contradictada, nem eonteaw-
da,, Dr . A<l'ja!me de Aguiar Alve s Pereira, -con•heçido· funeoionario d~ 
Thesouro e a.dvogado, que afifirmou ter vi,sto, -ria delegacia do 6° Dis· 
ü•ictô, em o rdia J.9 de março, vespe·ra do flagrante·, o ,l:Jaicharel Lucilia 
Torres ' em .companhia do delegado, confirmando assim a primeira. 
párte .da narração de Ju'ditlh Alves; , 

f ) d e·poi_m,erito do .a àvogado rPorp11!rio Ribeiro de · ·Far-ia, tamlbem 
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mão, cont<radi.ctado, nem contestada, em o ,qual é corroborada a acena 
<lt>Scripta por Judith, passada na sala .ele jantar da -rua do Cattet'!< 
n . 53, o~de foi vindo, 1Para busoa.1-a, o bachairel Liuci!io, emissall'i'o ao 
delegado, a serviço do neto e patrono do proprietario do predio n. llô 
da rua Dous de iQezembro (d;ls. 93 v. J; · 

u) depoimento do chwu;J'feur ,li'J.o,ro Gonça~ves; que conduziu, ··o 
seu au~omovel, e•m o dii;t 20 de março, da pa1·te da delegacia do 6° 
Districto, para ~ rua do Cottete n. 53, o bacharel ;Lucilio, e depois, 
desta -'casa para a da rua- Dous de Dezembro, o mesmo baclhare1 e 
Judith havendo vlsto na esquina das duas citadas ruas o delegado, 
com .o seu grupo, á espera (fis. 91; v.). 

E' -evidente que a p'(Llavra da .·decahida., a ,que a.Iludiu o [)r . . p,ro~ 
motor, subi'll ele cotação, corroporada, como ficou, por palavras outras, 
de geri.te digna .·ele credito, qite não foi ooniestada pelo orgão do M·i. 
nisterio Pitbl-ico. 

Não se abaJou, todavia, a _convicção ·do M. M. j:uiz, que conti-
nuou a acreditar no auto .. de flagrante delicto, pelosi motivos q-ue e~poz 
na sua sentença ,condemnatoria -. 

Respeitosamente esmiúcem os estes motivos . 
Logo no primeiro consilierando S1Ustenta o digno magl;;trado que_ 

"está provado nos autos ,que no d'ia 20 de m a rço do corrente anno o 
Dr. de,legado do 6° :Qistricto .Policial, depois de sw1·prBhenàer Lucl!io 
Torres e .:f:udith Afves, na casa n .. 1'1.6 da rua Dous de Dezembro 
pr endeu em flagra nte, etc. : ' 

No segundo considerandG- attrfüue a sen,te-nça ás declarações de 
. " 'Lucilio prestimo de . confissão ( ! ) e despreza as declaragões da com-

panheira delle no summario, .completamente contraTias áquelhs e ex-
pli'cativas do plano urdido· ·e'ntre· Luci.Jio e o delegado, aquelle socio 
dé escripto1io do !Ileto do Ji>roprietario do predio da r ua Dí:>us de iD0-
zemlbro n. 116 . . 

A'.tifi.rma .o IM. M. juiz, .no ".tercei'ro cons·iderando, que a dita cas!l. 
é , das chamadas de tolerancia e funda-se para tanto no que depõem 
as f , 5• e 6ª tesrtemunhas ~ isto é, os . subalternos da dele·gac~a Be-
nigno Cruz, Hilario .F!orenti.no ;Duarte e Carlos Mendes de Sique-ira; 
(f]s. 24 V.) . 

Sem custo se percebe a nenhuma valia, no caso espei:J1ial'tssf,mo 
ilestes autos,' das testemunhas de origem policial. Subor'dinados d!t. 
delegacia em que foi :fac1i' a . um proprie:tario avãiro tramar um plano 
<rilal o de que resultou o flagrante, não merecem o .m enor credito, 
porquanto ·é ipalpavel que se devem esforçar pai·a .a bôa rEsultanc1<1. 
do mesmo plano, _ l}uxHiandq. o seu superior. · · . 

Interessa,ntissimo é o . outro conside,rando, e não furtaremos a 
t entação de o transcrever, com a mais es0r~pulosa fidelidad;;; 

"·Co·nsiderando a 1 ª testemu.n11a Judith Alves, az;ezCllr de ter con-
fessado o deliatci ,da accusa.dà, no auto de su.a pris ão em flagrant", no 
1mmmario, a if·ls. 24 declara que fõra su-~pre·hendida, em compan~ua 
de Luci!io, e a ,3•, Maria da Conceição Esteves e Maria José, a 7ª, 
ambas einpregadas ·a,a aiccusada, desde o principio- do mez anterior, 
isto é, .poucas dias antes do facto em ·apreÇO, q-éclar.am, a 1 ', que não 
sabe si a ,casa era .ou nãio de to'lerancià, fls. 26, dizendo a 2ª, fls. 87, 
que t11ada sabe e n a:da viu, pois estava occu1lada com os' seus afa-
zeres." 

No inicio deste ·considerando · avulta uma novidade jurídico-pro-
cessual: - a presupo·sição de haver uma testemunha oonfessudo u ·1n 
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cri11ie ele U?IUI accusaaa ... o resto' ê todo favoravel á defesa. Em 
·c'ompensação, 0 considÚando •que se· segue 1Parece virsar o iota! arra· 
zamento a:::i. nossa argumentação. 

Eil-o: 
"Considerando que não póde ser acceita a deresa apresentada 

p<õ·la. accusàda, que se .baseia no depoimento, evidentemente falso e 
. contraidictario de Judith, que depois de confessar o dê1i•oto da a;ccusa· 
da, e. 1sua :falta se contradiz de modo dep1'ora\Íel." 

Note-se, antes de tm:lo, a r epetição de já. ·assigµaJad:o equi<voco: 
· suppôr o emt-rito · julgador que testermwnha c1Y1ifessa ·por outrmn. 

Q1Janto á. falsidade .do depoimento prestado no. summario por 
Judith, de nenhuma fórm a se patenteia, pelo contrario: fa·rtissima 
•prova cil'Oumstamcia,I e n ã o menos '!'obusta prova testemunha:! covro· 
iboram o deQJoimento judicial da misera criatura, .>que s·ó· QJor sua 
triste condição, s0 p'l:estou ao pape.! a ella füstri.buiao. 

Em segui'da, põ'e a sentenç.a em duvida a relação de .parentesco 
do ·bacil1arel Antonio Maurício ·do Lago, com o proprietario do predio 
n. 116 da rua Dous de Dezem'bro, sómente po.tique do R egistro Ci~il, 

por c0rtidão a :f.ls. 82, consta que o avô do ·citado bacharel se clla:me 
Antonio Lopes Cle Araiijo e não Antonio José Lopes de A.mujo. Si 
isto tivesse sido esci:i:pto em uma defesa dese.speraJda, seria . a;dmissi· 
vel, mas em uma respeitavel se•ntênça '!1ão fica bem· ao seu iUustra 
prolator. Demais, para estabelecer a ligação entre o bacharel Antonio 
Ma11ricio de Lage com o proprietario do ' predio n . 116 da rua Dous 
de Deze~'bro, não ·0ra pre.ciso p1;ovar p airentesco; bastava evidenciar, 
como fizemos', que aquelle é advogado, deste (d'ls . 61 v., .63). 

Proseguindo, resa a .sentença: 
"ICon.S-ider.ando não e.sta.r provado .que na data da prisão em !ta· 

grante da a c1cmsda, 20 de março :do cor.rente anno, foss·em Antonio 
Mauricio La,ge e Lucilio Ribeiro Torres companheiros de; escriptorlo 
e de advocacia, e, quando. fos·sem, e ainda ·coHegas de anno do Dr . 
. delegado · do 6° districto policial e ·do Dr. A:dolpho Calandr:ini Alve~ 
de Souza, testeni unha unicamente de um auto de aica.i1eação na. Po· 
licla, não seria motivo para os inh.!Jblr de cum1)rir o seu dever." 

A' p·rime!'Ta parte deste conside·ra.trud0 respondem os <Iocum!)lltóS 
ora juntos, sab ns·. 1 e 2. Firma o 'Primeiro que a;té 9· de jullw ulti· 
mo, pelo menos, continuav311n companheiros de escripto·rio o Q)acharel 
Lucilio íRi'belro Tor.res e o ·bai9)lareJ Antonio M:iauricio do Lage, neto 
€J advogado do pro·prietan:io do predio n. l'U, que procurava pretexto 
para proyJôr, .como propõz, acção de despejo contra a resectl'va a.~ren
dataria, filha da aippeUante . O ·segundo documento accantua o com· 
panh~iri-smo ·aos dous, demonstrando que são am'bos emprega.tos no 
Banco do Brasil. · 

Pretende a 'Sentença que os dous citaGlos· baich;i,reis e o delegado 
do 6º distrioto se limitar3Jm a cumprir o seu dever .. . Já, dP.ixa:mos fõra 
de duvida que tal não houve, poDqU'anto não se pócl,~ chamar "cum-
primento de dever" ao que os autos rev·e·lam, em ple:na .uz, isto é, á 
combinação de um flagra nte. urdido por tores bac'hareis, no interesse 
de .um proprieta.ri.o, avô e constituinte de um deUes. Allude, outro-
sim, a sentença ao .bacharel Adol•~ho Calaru:l:rini Alves di: Souia, que 
apparece ass}gnan<lo run auto de acareação a fls. 1'5. Provamos que 
foi, t aiivbem, col!ega dos ·outros tr0s no ultimo .ainno da Fa;culda.de de 
Direito . (fls. 81 v.) . 
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Juntamos·, sob n. 3, nova certidão da faculdade, da qual consta 
que d'oi, igualmente, cal.lega <l"eHes a:lli, no me~ quinto an~o, em. 
1923, o bacharel Jo·sé ·ae Oli'vevra Brandão Filho, que assiginou, aom 
Calandrini, o auto de :Els. 15 : 
, ·Estamos ;p.rovando a argumentação contraria ã nossa. De runa 
part€i se dirá que tudo '.quanto allegâmos póde não passar· de çotnct-
dencia. De outro lado, se ponderará que a sentença não ·assentou 
tãio sómente no flfugrante, mas em outros ei-ementos de convicção. 

Ao primeiro argumento opporemos o seguinte: !Si quando se reuni-
rem ind'icios vehementes de um facto fôr 'licito ex;p!icar taes indicias 
com outras tantas - ... coinciclenci<Ls, deve ser riscada, dentre as pro-
'Vas a prova cir.cumstancial; nenhum facto mais será d€J!no:risitrado 
por indicios. Alqui, nestes autos, desde o summaiio até ao plenario 
foram se concatenando os i•ndicios da fals·idq,àe ideolo.gica do lflag·ran-
te e do m•otivo menos. decoroso que levou a Policia a · phantasiaJ-o. · 
Qualquer um dess·es indicios não ·ClhEJgaria i:>or si só para geràr a con-
vicção; mas a to'dos jcuntos não .se póde nega,r, sériamente, o valo'!' 
probante que, em regra, se •confere ã prova judiciaria· ou oitcum-
stamclal. 

Quanto ao outro argumento. está imp.Jicitamente ·respondido. (; 
unico d'acto ·concrEJto, vositivo, arguido contra a a,pp-ellante é o des-
cr!pto na denuncia . 

O que mais exi·ste no proe!esso - uma · vez desmora:Jimdo com-0 
ficou tal :tlagrante - não autoriza imposição de pena, pois, paira 
isto, ·não bastam declarações imprecisas de gente su'balterna da 1Po-
1icia, nem quaJ.quer gra:cioso abaixo assignadb. 

Acceitar, como prova pratica de· crime de Jenocinio .. e que se !(; 
nos depoimentos dos tres .serviçaes da delegacia policial · do 6° dis'tricto 
cor·responlderia a acceitar, ·Com•o prova àe determinado crime de rou-
bo, ou furto, a palavra de agentes poJi.ciaes, affirmando se:r o accusa-
do .Ladrão, ou tal ser notorio... · 

Demais -' e para esta circumstancia chamamos a a:ttenção dos 
.emeritos •j1ulgadores da 2" instancia - tendo sido, com base no lfla-
•grainte e em outros elementos 1'ornwidos pelo delegado do 6° districto, 
proposta acÇão de despeda, 'foi, depois da producção da prova, j1iiuada 
innprocedente, conforme se vê no <J.ocu~nento sob n. "4. 

Facilmente .se ima:gina o que tEJria arranjado o 'Pj"Oprietario éta 
casa n. 116 da rua Dous ' de De?-<.m1,bro (por inteqnedio do seu netél· 
e advogado, bacharel Antonio Ma1:1ricio do La,go, comrpaTuheiro da tes-
temunha LÚ.·ci!lo) p.ara éóns·eguir o seu cies·ideratum. Não logrou- ex1to 
porem o plaino d'o't'jad'O na delegacia. Rea;>eHiu-o a Justiç;R Civil. 

1Será possivel que a Justiça Grim·inal sancc!o.ne o que se tTamou 
;:,ontra a appe.Jlante, mantendo' a injusta ·condemnaçiio?" 

'Pelas raz11es que venho de ler, da lavra do grande crimi·naU.sta patrlo 
Evaristo de Moraes, se provou, !Sr. Presi<lente, que o :flagrante ldelicto la'Vrado 
em uma delegacia ·de vo!icia local co·ntra €issa mulher era productó de uma 
trama crim1nosa, :s-endo falso tudo quanto o mesmo auto contlnna . 

.Si em um .caso de flagrante delicto, repito, não se tem o meno·r respeito 
é, lfüerdade de outrem ·E! se architectam aut'os inverifü.c10s, como se dar valor, 
àgora, a uma confissão que não foi siquer reduzida á escripta? Não ex.lste 
della o menor vestigio ou demonstração de veraci<lade, no caso do .infeliz ne-
gociante .Cunrado Bo.rlido .Maia de Niemeyer, 

O SR. LEoI,oLDINo DE OL1VEI'RA: , - V. Ex. me ·permitta : a policia, nas pu-
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blicaç'ães- que ma nüa fazer a respeito do caso, a ttribue â minoria: i11ve1'dades, 
:propositos de Jnaispol-a com a opinião pulb-Hca . Tenho, no emtMJto, receblao 
de ;pessoas rque se dizem emp~'eg[\Jdos da p1'i0p•ria poli.eia camas atfirmimdo que 
assistiram aos '80ff.rimentos de que foi vic;t-ima o ST . Niemeyer e me pedindo 
pa.ra não divulgar seus nomes, porque estão certos de que seFão :tambem 
suppliciados. Não t en!ho, assim, trazid·o essas cartas aJo con'hecimento da: Oa· 
maira, 3:Jlesmo ·pouque não posso dedçi.ra•r O·S nomes de -seus a utores. Isto prova 
que argumentamos de bô"a fé. 

O !SR. AnoLP·:rro BElRGAMlNI: - Divuirgar ·os nomes. im;po1rtaria sujeitar os 
informantes a ve~mes e castigos." · 

o S'R. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: ;__ 1Ch egamo-s á mesma conclusãq, emmi· 
nando os profprios ·documentos da po.Jicia. 

O rSR. ADoLPHo BERGAMINI: - Somos ohrigados a escudar-no:!! em iillor. 
mações que termos, omittindo os nomes dos infon nar:nte;s, ·afim de poupa.l·os 
a m a iores sacriíicios . · 

o .:SR ·LJ!IOPOLDINO DE OLIVEIRA: - E 1quando não S'e pode- deil'"ernder os se. 
nh!ore,s da policia, diz-se aqui pelos co1Tedo·res que esses f~o,s. 'não d€1Vem 
causar .estranheza nem commentario porque são commtins nàs delega:cia.<i de 
11>0-licia, <;iemo se isto :bastasse para justificar ºos· d€~s·rna,n'.dos prã t-icadol5. 

O .SR ADOLPHo BERGAM.INI: - Co.mlO eu disse, as autorridádes rpoliciaes ar· 
g.umentam hoje c.Om rerimes muito ma iores 11ue teem peri-pe~ado; atlliam que 
a Teclama.ção :contra a prisão de um homem por tres ou q·uatro diaiS ' nãb tem 
vailor algum, visto C1omo outros existem que abarr,otam os xadrezes· policiaes 
ha .trinta e sessenta dias. Justifica-se, pois, um crime com o'utro ainda ma.ion! 

Mas, Sr . Presl-dente, a·evo ·recordar a V. --Ex. q.ue, na defesa, feita pelo 
nebre le(L(ler da maioria, da -conducta das autoridades da volicia, houve uma 
testemunha ·a pO'Iltada como pessôa de absoluta inS'lllSi]Jeição. Si me não talha 
a meino·ria, era IJl'll · serihór João Alves. 

-o ·SR. LEOPOLDINO DE 'ÜLIV!EIRA: - João Augusto Alves, da policia 'ao Cáes 
do Porto. 

D .SR. ADoLPHO BERGAMINI: - if>oi~ ibem; o 'Si-. .João A1lves não é. tã-0 in-
suspeito aissim. !Estava elJe, ·quando cicco.rreu a morte violenta do 11egé1Ciante 
Conrado Niemeye•r, na , quairta delegacia auxiliar ou, ao meno-s frequentava 
essa dep\mdencia pol~cial, . porq,ue querr-ia que dessa •re1Jartição p·artisse qima 
;providencia contra um rdesair.l'ecto seu ou con<tra rpessoa com quem contendia 
no momento. T enho aiqui a prova, coJ hida no Diario ' otftoial do dia il3 do 
corTemte e ·constante do JO'rnal do Com;m,eroLo de -ho3e. 

O SJl . LEO:POLDINO DE o".rvEIRA: - Affirmou o Sr . João Alves que- foi a 
pedido .qa viuva Óoillradó Niemeyer que e'll e interveiu, quando sei que não 
houve solicitação al~\lma a T'€.5peito. , 

o .SR. ADOLPHO BERGAMINI: - o DiariX} Off.icial alludido 1))1.\'ISJi.ca um' J?fO• 
te.-ito fejto perante o juiz fede-ra;J pelo Dr. A.ntO'hlo Co'Ilrado Lim,ongi, onde 
se encontra o soeguinte trecho. O 'Dr. Limongi 1JediTa •sua d'emissão da Com-
panhia Martfnelli , solicitaindo do -director dessa empreza 1he indicasse o seu 
subst!t{ito, a quem pudesse tazer entrega de .documentos.e que possuià e das 
t'uncç'Ões do seu cargo. O director da 

1 
-emprreza não ·lhe res,pondeu de ma• 

m~i!'a .-ca'tego_rica ·e ini-ciaram-se demarc'hes no sentido de solucionar a pen· 
d'\l:p.cia entre o Dr . ·Limongi e 'Martinem, por forr-ma 8 uasoria. 

Estavam nessas 'confabulações, nas quaes interveiu o · encarrega.do dll$ 
negocios da Ita lia no TuasH, 1quanido o Dr . Limongi ·foi p i·eso. 

Eis o que consta. do seu prOitesto, o qurul .s:e encontra no Diat'!o Off-icià'I 
de 13 do· corrente: (Lê) · 
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Entr.et~n.to, se .tramava nas t:r:evas contra o suipplicainte a cih;wn-
tage vi<1l~·ta que adiant·e se vê. , 

S . Ex., o S<r. commendador ·'.Bos.carelli, encar<regade· oos neg°"" 
cios da Italia, ;j'á .havia dado inicio a essa,s negociações qua:nd() á2I 
24 horas do dia 28 •de ,Ju•1ho recem-find{), ·ô supplicaJ!lte 'fod -procll!rado 
em sua casa, por um agente d!! .policia de nome Frucc1'0S-O, que <> 
convidou a k á presença do Dr. Chefe de Policia d ·; E. do Rio de 
Janei:·o.: Dr. O::;~ar J)'•.JLt•,ne>l1e, o 1quail lhe declarou que o Sr. mare· 
cha:l Chefe de Polí 'l:'i lia Ca'f,it111 Federal 1fosejave. ouvil-1), e, ase!m, 
acompanha.lo por mais um agente além ·dO Sr. F.ruc tuoso, fo·i con-
duzido á 4ª Delegacia Auxiliar e ahi ent11egue ao Dr. Morei~·a Ma-

. chado, que o supp:Jicanfe ca.nheceu, em temrpo, como encarregado de 
serviços de lemprezas p·ertencentes ao S·r. Henrique Lage, entre as 
quaes o Lloyd Naclo:naJ, do qual tamtbem são directores o,s 1Srs. Ma. 
rio d' A1meida e : Arberto IMarsili, o primeiro tambem dlrectdr da 
1S. A. Mairtinelli ,e o segundo ·da C9mp. Sanit. Eram 23 horas !quan-
do mandaram-no entrar .paira uma saila de ,banhos, sem 'luz; occa• 
:!lião em que lfez sentir a extranhesa que l·he causava o duplo fa:Cto: 
sua detenção e o local onde o interrogavam; ao· q ue o· ·sr. Dr. M'<>-
reirà :Machado respondeu q ue - o . caso não Unha impertancla, que a -
sua detenção. P~'Ovl·nha de um ·pedido tl'etto pela. Co:ffiaianhia Sanit, 
representada pelos seus directores João Alves, Alberto Marsili e .João 
BalJ}tista RolZlo, coadJuvados rpela S. A. Martinelli, por seus directo-
res, Srs. MarÍ() d'A1meida, José Ma rtinelli e David Hag.uenauer, qn.e 
dee1araravam ql\le eUe pretendia receber qua.ntia q.ue mão lhe era de-
vida, na Companhia Sanit. 

!Pediu-lhe, o Dr. 'Moreir:a Machado, a desistencia de seus dkei-
fos e disse que po.r seu informedio os casos seriamo reso.lvidos co:m 
as duas firmas, e russim seria posto em !füerdade. Posterlorment~ 
exi1giti qu·é Jhe entregasse cifJaves · que tinha em seu :poder, sendo 
i'ndispe:nsavel, taro.bem, que informasse sobre si _os Srs. José Mar-
tinelli e Mario d'Almeida, directore~ tla Casa 'Mlartinell1 haviam 1Jrn-
judf.cado, ou d'urtado o s .r. Henrique Lage em cerca de tres mil con-
tos, em uma cCYinVraJ; e venda de acções d'o Lloyd IN"aJCi•onal e Esta.-
l1iiros Guanabara e na aidministração das referidas emp.rezas:. Ne-
gando-se a uma e outra cousa, . não o libertaram. No dia seg>ulnte, 
29 de Julho, ainda sob a mesma prome·ssa de o libertarem, .fizera~-<> 

vir á sua rpreSBngoa o ·s .r. Henrique Lage, ql!ando lhe exigi.raro a en-
trega de chaves de moveis on.de existem documentos váliosos p!erten-
centes ã casa Martinelli, ao Sr. José Martin~lli e. outros que não 
el•ies, porque , delles na<la recebeu. 

O su1Jplica:nte, ao exonerar-se do Jõ<gar que occupava na ca's·a 
MartneHi, pediu ao S·r. José Martinelli instrucções sobre a quem 
deveria passar os ne.gocios q·ue e stavam a seu cargo, não tendo S'G-

lução OU indicação a ·qUfeoJ:Q deveriam ser e lles entregues, .negou-se a 
submetter· ás exige11cias descabidas que lhe fazia o Dr. Machado. 
Foi po:ç isso, violentamente, co·nservado naquel·Ja delegac1a ipor tres 
dià.s, em qua.rto imp.rO'Prio, sem luz e sem cama; sen'.d.o que durante 
as prime iras 24 hõlras não ihe fol permittido a limentar-se, nota11do-
se ainda que a . 6'Ua incommunicabilid,ade sõ cessou quando tp.osto em 
liiberda'de ás 23 !horas . do dia 30 de Julho, .o que foi feito depoi's de 
acceder á imposição de e·ntregar uma chave que lJOSsuia o .que f 9i:: 
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sop protesto, lá vista de 'um dos seus adv'o,gaàos, o Dr. · M,an<Jel Deo· 
dor o da Fonseca Hermes, ·O'<J.casião em que o Dr. M'.oreira Ma;dliado, 
depois de ·conyersar .com, o 4° delegado auxiliar, mando.u-o liwe, de-
clarando que: j !á teria .tido .esse pr.oeeder si .. frl:;i. ma;is temp0> füe lioU· 
vesse entregue a referida chave. Esse fact0> é .considerado crime, 
rpor não ser !de competencia poUciaJ; foi u~a. ver.dáa.eira cltant~ge 
.com vio1encia praticada, ·por se apoderarem da chave de um monl 
em cujas gavetas · se guardavam valo0res, ·sob a . responsaJblol!dade do 
s·upplica:nte . 

!Não ha negar a sua odetenção., porq,ue a <favo.r de sua liberdade 
:intervieram o em'baixador e o consul dá. •Italia:, os De.putados Dril. 
Nogueira .Penido, Oscar Loure.iro e Adoilpho \Bergamini e p(}r fim o 
advõígado Doodor0 Hermes que, 1p01r.a o caso ;oibtevê a_ beneflca ln· 
.tervenção do 'Mlnisforio .aa J ustiça. 

éf'o.r esses !factos ·o su1rplicante teve prejuízos ·motaes e .mateFiae1 
de :grande vuHo, e por ·esse motivo requer a V. E:x; . se digne lavrar 
o res;pectiV'O termo de ·pr·õrt<(sto e del1e dar sciencia á Companhia 
Sanit, com iséde á i::ua S. José 40 - 2; na ·pe<isoa. de seus directOFes, 
Alberto Mar.srn, João Alves e João Baptista IR.azo, á 1S . A. !Mllr.ti· 
nelli, na pessôa de. seus dire.ctores, Srs. Maria d'Almeida e ' David 

·;aaguenaUJ.', rpessealmente, deixando de o d'.azer por .essa lfÓrma IUl 
.outro directõ'r José Martinelli rpor ,não se encontrar, p~esentemento, 
nesta Ca,pita1, que de.sses factos ficará sciente pelos .editaes q;~w a!i· 
na·l .se. requer, •como aos Dts. Francisco Chagas e Mo:reira Machado, 
o p'l'irneiro, 40 delegàdp ·auxiliar .e o segund <i>. com \.exercido na ~efe· 
rida 4ª delegacia, para sci.enóa de que ficam t-0dos responsaveis 1)6. 
los prejuizos ·causados e 0 s ,que causarem, fi.cando ' o supplicanté com 
i1 seu 'Cl.ireio .resaJvado para exel'cel-o e m tempo opportuno queP ci-
vil, quer criminalmente". 

Temos, aqui, Sr . P;residente,. a comprovação, p.r!meiro de q·i.Ie o Sr, João 
Alves não é tão estranho á rpoUcia, como parecia á primeira vista; segundo, 
da praÜca de mais uma violencia, contra o ili . Antonio Conrado Limongi, 
que _foi detidõ e conservado na 1p.risão durante r es dias, <pailia compeilirem· 
no a e·ntregar chaves Ç!e um move! onde tinh.a documentos \].os .quaes eFa 
obrigado a presu(r contas. 

o S.R. LROPOLDINo DE OLIVEIRA: - o •Sr . . João Alves declarO'll ã fa!hilla 
do Sr . Conr~do !N'ierrieyer , que erà amigo do S r . F.rancis9<Y Chagas. 

O BR. ADdLPH.O BERGAMINI: ~ Sr. Presid·ente, todos -0s sentimentos es· 
tão ·em'botados ness'es •homens da 'Policia. Quando se discuti aa m<J.rte do ne, 
goelante Conrado NieJfteyer, aHudi a este facto inominave1: a poUcia olie-
ga.ra ao extremo - . '.si ainda ·ha extremos - de deter duas menina~, a mais 
ve1ha das quaes com 12 'ánnos de i.da'de.' e le;vara-as ás de:pendencias policiae~. 
afim de fOr·çal-a~ a prestar inf.ormações, delatando o '!)roprio pa:e ! . 

Tive, de facto nciticjas exacta;s ha poucos dias., porque este h~J."11lvel 
acontecimento foi comiµentado até em . S. Paulo, onde ·estive recentemente. 

Trata -se das fi:Jinhas do capitão d,o · Exerdto, Christo:v_am de Castro Ba,r· 
cellos, Qfficial d i<st inctis'Simo, dos pouco'S., senão <;> uhicn, que no fr:ont, na 
gra!\de guerra, commandou tropas üancezas e ~ue', ein Paris, na· cl:tegada do 
·rei de Italia, teve tambem posição de alto desta.que, 

Esse offioial, nó dia 18 ,de Julho . ·conve1,sava com u:i:n camarada seu, 
quando t eve noticia de . que a casa: onde se achava, fõ.ra ,cercadá. . Por. algum 
tempo est eve do lado de f6ra observando o movimento e a attitu~1e dos .vo: 
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!icia:es, sem que tiVesse co.raig·em de atirar sobre os que suppun•ha pobres 
cb,efe;:; de familia, !e só• reaigiu quanldo um delJes, agente ou commissalI'io, 
'acomipanhado de maii:: daus, de1le aipproximou-se e eo·m ar ·arrogante amea-
·çou-o .. _ 

H'ou;ve, ahi nessa cBJsa, á . rua •Flack, um confllcto .que todos eonhecem, e 
a pblicia mandou: lá, depois, · buscar as fH<hin1has desse ofü'i.Gial. Confo:rme ê 
facil de •prever, !llessa casa, como nas vii;linhas, houv·e panico, em vfo1h1de do 
tiroteio travadü võuco antes; a esposa ldesse O'ffi:cial, capitão Ohristovam 
Bai·0ellos, sahiu a 'I)rdcuroal-o, deante da versão de que ifõra lf'eI'ido. 
, ' Momentos depois chegav.a um indiv·idUo q:ue, em nome do chefe de po-

licia, ia buscar as filhinhas' do caipitão, Brurcellos~ a mais velha com 12 annos, 
o'utra de oito e a menor de seis. Esta ultima, ao saber que a .poiiciâ. tiriha. 
ldo vrendelc;ts, espavorida escondeu-se debaixo da cama. Quizeram as 'bõas 
creàtiuras a · que estavam entregues, isto é, as pessoas da casa, dar um pouco 
de leite lás ·crianças e mão obtiveram éensentimente por parte do· agem.te •. 

P0iliram tambem 1que uma das moças as acompa!llhasse o que eg.ualmei'l· 
te foi obstado, e·, assim, seguindo o des·c'onhecido,, f.oiram '<l$ . duas ;f'ilhLI11has 
mais velhas do mencionado ef.fieial, Ly.gia e JY,[aria Lecticia, para uma !dele-
gacia de policia .. 

.A;hi se '))ortaram com altivez, não eompromettendo a >Seu pae e muito 
menos aos amigos deste. De uma feita, perguntaram onde. mo.rava o pae, 

0
anteriormente, ao que el:las res1ponderam . que na fazenda de Conrado !Nie-
meyer. 

Ha "aqui um po-:Vme!llõa· muito interessante. A menina disse, em resposta 
a uma pergunta, que o pae, o ca'))i'tão Christovam Barcellos, antes d a q1uie.lle·s 
a.contecimentos, estivera na faa:enda de tConrado Niemeyer. Foi .um d·os mo~. 
tivas por que ao morto se attri'buiu connivencia com os revoltosos ou ~eve-

. luéionarios, tanto assim que, em uma fazenda deHe, assoalham os da poli-
.eia, estiveram homisiados .. officiaes J"ebeldes. 

Quer V. 'Ex., ,s ·r. !Presidente, swber o facto· verdadeiro? O 08J))itã,o Ohris-
tõivam de Castro !Bar·ceHos tem 'Uma fazenda na localidade d·enominada Cõn-
mdo iNiemeyeir, na Linha Auxiliar da E ,straãa de Fér.ro ·CentxaJ, e a menor.-
a filhinha; desse capitão, dizia, com muita verdade, innocentemente, Que o 
pile, estiver::i, na fazenda de CO'm·ade Niemeyer, Isto é, ;fazenda .ãeNe, situada 
na localidade_· 'conTado. Niemeyer. À ,poiicia <lesde. logQ• ,fez de um argueiro um. 
cavaJ!eiro: :. "ma fazenda de p.ropriedade de Conrado Niemeyer". 

o SR. LEOPOLJ)INO DE O.IVEJIRA: - Outro facto' .inter-essante ê que a PO• 
licià 1diz que. m.uitas pessõas foram presas em virtude de dep unci-a de Con 
rado Niemeyer. Entretanto muita~ ji\, e·stavam detidas '1-ntes da prisão, d~ 
Niemeyer. 

O SR. ÁDOLJPHo. BERGAMINr: - Verificou ·V. Ex., .Sr. '.PJ'esWentie" como 
nem os mais delicados sentimentoi:: ' de affeição ·e de .respeito· são aicatados. 
Nunca se '))Oderia suppo:r que um iar· fosse devassBJdo,' fosseril. arrancru'las de 
dentro (leHe crianças de ·seis e 12 annos rpara se as compellir a dela t a r sew 
Jl'l'Oprios paes. Quanta indignidade! 

A ,policia, càda vez maiS, . timbra em pratica.r violencias, e ainda agora 
me chegou, em carta :registrada, aiqui, 'na tribuna a communlcaçã0 de <qu@. 
na rua Neves L eão, na juri.s:dicção do 19° districto põH<CiaJ, hontem, á s . HI 
horas, a plena luz .do dia, um homem fo·t !barbaramente espancado rpo1r agen-
tes' d<i policia, portando-se Ôs secretas de um.a'. maneira affrontosa á popula• 
ção que reclamava ()()ntra as ·selvage·rias praticadas. Diz o missivista que 
"acontecia, po-rém, que diversas fam:iilias, ass·istrndo a esse acto :de vamdali's-
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mo,. ~rotestatram, pedindo que desa:bóttoassem o colJM'inho dó [)re~o e lhe 
dêssem agu;i, para minorar o soff-rimento do !l'apaz, que desma.ilira, ao que o 
g'I'UPO :de agentes alleg-0u que ·aiqrui.Ho era fita, que não du:raria cinco minu· 
tos, e que o qllie resultaria a todos, si não se calaissem, seria a P.Tisão e ~· 
trarem na lenha" (sic)., 

VeJa V. Ex., Sr. P.residente, a situação a qu:e está. eXJposta. a populaçii; 
do Distrl•cto [Federai!, da capital dos Est·aJd"Os Unidos do Braisil. 

Acredito- que semelhanrt:es· lfaictos ainda rpossam determinar 11-m dj.a a 
responsabilidaJde daquelles que veer;n abusando dos seus caJTgos. Corufio em 
al.gun.s a;gentes :da autoil'idade :rmblica, nruquelles qrue estão mais a1fasta.dos 
da dependencia do Governo. Assim o que a reclamação que formulei da trl• 
buna -da Cama.ra contra o espancam~mto sof:t'ridQ pe·lo .Sr. Rubens Bella, não 
"foi em vão. O illustre procurador. -g&al do Districto teve a bondade de dírl· 
g ir-me1 por tele.gramma, ·que aqui tenho em mão:;i \mostra) l!i- comuiunlca· 
ção de que, apenas t eve noUcia ·do meu aippello, determ1nara a alb·e:rtur&. de 
;dgoro.so iniq'u&Ito, !no .qual se terâ. de fazer o exaJme de C01'IJ.Q de delicio, 
comprebatorio de quanto asseverei., 

•$ : · S. informa que a noticia !lo meu aippell!)I ohe ;chegou um tanto tarde 
por 'Um amigo, de tàl sort~ que a burocracia, a que não p-odia !l'.ug!r, de um 
offü.c-io, a remessa deste para o seu destino, requisição de. exame, , etc., tll!l~e'il 

fará com que õs vestígios do espanc::i-men>to jl'.L se tenham apagado ao tempo 
do corpo d-e delicto-. Em todo caso servirá o .procedimento do- illustré cl:!efe . 
do Minisfürio Publico lõlcal de adv&tencia ás autoridades po1iciaes, ,;J.s quaes 
passarão a temer a , posslvel responsa:bilidade qu6 venha a ser apura.Ida ~u

turamente. 
O •SR. LEo$onrno DE OLJVEIRA: - .Não acTe'<lito nesse tem9r. 
O SR. AnoLPHO BERGAMINI: - .Sem_pre a;credito um pouco, porque outros 

d!elictos, tambem prati-cados livremente e que, parecia, nó primeiTo momen-
to, ficariam impunes, mais tarde teem merecido não s6 a punição por 'Parte 
da justiça como a c'li•ndemnaçã-0 na -0pinião pulblica, como individuos que 
offen&"eram a socied3Jde, qÚe áibaJaram a o•d~ social ~ que não são dignos, 
como aquelfos ,que ·bem se conduziram ·s•empre, da consideTação dos· homens 
de bem. · 

Vem de molde, o· caso triste, _mas verdadeiro-, occorrido com um politico 
paulista. Temipo houve em ·que IS. Ex., em uma cidade do -seu Estado natal, 
m.ail .geriu os :negoc!õ·s de um instituto · -bancario. Administrou-o desastrada 
ou -desastrosamente · éhasqueaya, no momento, '<l·a acção da justiça. No en-

. tanto, p.romovida ,eJJa, ·a sentença não tardou e eis que o· .ma;gistrad-~, apre.> 
·ciando com a serenidade e superioridade peculiar aos juizes o caso, lavrou 
sua pronuncia, que agora vem mui.to a p-roposito pôr em relevo e ,.trazer d9 
novo â lenrln"ança dos brasileiros, _ pol'que, não obstante -essei;; factos, os aza-
res da ipolitlca !levaram a-quelle mesmo -cidadão a oocupar iposição eminente 
li.a_ administração publica neste governo. E ~hl, na .gestão das finanças na-
c-ionaes, ·consoainte a -accusação feita pe-lo banqueiro Custodio Coe1'ho, esse 
m·esmo ipolitico !não se revelou â altura do cargo, 

· 'J?anscrevo a sentença de pronuncia, inserta em um grand~ djarri.o desta 
·capital: 

DESPACHO DEJ PRONUNCIA DO PROCEJssO-CRIMEl DE SÃO CARLOS DO PINHA!. 

·Bento dei Amaral ·Qur.gel, escrivão do -jury e ·das execuções cri· 
minaes '<la comarca -de São Carlqs, .EstaJdo de São Paulo;' etc. 

Certifica, attendendo ao requerimento de pessoa Interessada, des· 
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11n1,chado Jielo M. juiz de .afreito desta comarca, que revendo os au-
tos do IJlrocesso-crime movido pela Justiça !Publica oontr·a Joaquim 
José de A'breu,_ Sam'.Paio ·e outros, en1con.trou, a folhas 1"88· usque 192, o 
despacho de pronuncia ido teõr seguinte: 

'"Vistos, -etc . O Dr. 1JTOmotor publico denunciou a Joaquim Josê 
de .A!breu Sampaio, pril·Sidente; Bento de 'Abr~u .Sampaio Vida! ~ Dr. 
!Rapnael de Abreu Sam,paio Vidal, gerente, e .Jo·sé FeU.plJle Guilherme 
Hogen, guarda-livros do B~co Umão de S. Carlos, ora em z;iq'U.ikM-
,çíio jorça;àa, como inawrsos na·s penas dJo. aff'/;. 31818, ns. •5 e .8 do Co• 
digo Fenal. A denunci'a foi instruida com quwtil'o· dOICu.mientos·: -
certidíio da procuração outorgada aos adv.oga,dos, q.ue requereram a 
•liquidação forçada; certidãó da;~ aJctas de diversas (["euniões da dii!'e-
ctoria do 1banco; cõp~á authentica da petição inicia l da liquidação. e 
dos .relatorios dos .syndfüos e .dos peri.tos, e exames de 1i'VTos e inque~ 
rito .polidal, com dous balancetes apprehendidos ao gua:rda-livros. 
!Recebida a >dienuncia, a <fls·. ·84,. foi instaul!"ado o summario de cuJ·pa em 
JJ(["esençia dos _ ;réols (devi.dame:nite quaJ.i,fJcados e acom,P!linhados ó.e 
seus advoga>dos, sendo inquiridas sete testemunhas. Os !t'·éos iforam 
interroga,dos ás fO•lhas 124 e 126, com a dispensa de fls ,. l!Z·7. Os tres 
primeiros denun1ciaaos offereceram sua defesa escripta, constante de 
fls. 13 "u.sq.ue" 1515, com os documentos de fls. 156 (E~tat11tos do 
'Banco) e de .fls. 1615, e o ·ultimo a;presentou defesa de fls. 167 e '171. 
O Dr. promoto([" IJlUblico >0ffi>eiOu a f!s, 173 e 187, >Concluindo sua pro-
moção pela IJlrOOuncia dos indiciados'. Bem ·~studados os · aut~s, ve-
rifica-Se q1ue foram falSifficaii;os divers·os bazif ncetes mensaes e ~ 
ba\!anços semestraes (-fls. 79 v.), o de 131 de Dezembro de 1'901 e o de 
30 de Junho de 1902 por meio de alterações que c~stiram em 
•transposi_ções de 1Jlairceli1!,S !'lo activo e do passivo 40 iba}anço., para o 
fim de apresentarem em' jYUb'°bilc'o wm saldo, em moeda correqi,te, exill· 
1Jent1;: nos- 1co'fries ão banco, salào que não era real, de modo que taes 
,balancetes e balanços não si.gnificavam, absolutametne, · a éoopressão 
-exaota dos titulos escri.ptUiraaos nos livros do banco. As alterações fe·i-
ta'8 eram avwltadas e a u'ttinn.a de&s, conifoirme ;?e vê do balánicete 

de 31 de Outuib.ro 'de 1902 (>!'ls. 8•2), subi.a á cifra de1 s~iscontos con.tos 
de réis; no di:i'ler dos 1Jl€!t'itos (fls. 713). A Jei, .par~ garantir o J;Hl!bUoo 
e evitair prejuizos de accionistás e de terceiro.s, exig.e que as socie-
daide3 anonymas !façam inteira e fiel publicidade de . seu estado eco.-
nomico e das :ruas condições de vida .. A .transg.r'essão .deste precelto 
•legal, pela públicação de balancetes e .balanços f;llsos, é uma stmu-
lação, é um artifido '.PrOIJlriO para su>rprehender . a boa fé do po>vo e 
gainhar a confiança de accionistas ~ de terooi.ros., que, persuadidos 
da existencia do credito e da ·soJidez do banco, ,não h,esitariam, como 
não hesitaram, em e·ntrar em transacções com este, to(["nando-se, as-
sim, Vjctlmas de desastre, como no caso dos autos. Allegam. 0-8' de-. 
nunciados 1que nllinca tiveram a intenção de prejudicar o ibanco, e, 
antes todos os s€'lls esforoos convergiJ::am para o fim 1ouvave1 de er-

_.guer o c>redito do estahelecim!ento e . salvaguardar os multiplos tnr 
't11resses alheios, •que 'Se ac'hava:m •J.igados lá e·:idsténcia dál mesm>0 . 
. Esta asser ção, aliás cor.robora,da, em parte, peJa testemunhas, nãn 
Hlide ,.o faicto verdaaeiro e i111oontestàdo ao pr.ejuizo de terceiros, pela 
diminuição do aictivo do ·banco, nem .dissimula a vantagem ou _pro-
vem>, que resultou :pa>ra os in'Cl.i<!iados, das· IJlOSições ·que alli occupa-
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:vam, .. conforme dizem os syndfoos e . os peritos nos ~·e}atorios, 11or 
cópia a !f.ls. Assim, é, ·g:'l/'B está rwovaào que o Dr •. .Rlap·hael S(f/l)l,j)aill 
Vidal, ultimo 1g;&·e:nte do :banco, substitu·io wm titulo· de seu acceite, de 
numero '546, e dia q·uamtia de 1·88:160·$1, já vencida em. 24 de Mxvlo de 
1901, o ·qual fôra. regist:rado em 1± de Outuibro de· 1899, por owtro do 
?1teS'l'l't<O vq,lor e de i!]'Ual ·'11/WmJero, porém . com venoi\men:tp partJ 24 de 
Maio ã.e 19.o-6, sem, que tal substituição •conste dos Uvros do bri!ljoo, 
dieb:anào de irr:c3uir os JW1".os reitaJtivo s ao ruovo !ln1azo . · Bol!1 es•sa stlh· 
stf!4f,l.ição, o seu àebibo; que estava, :Já venài:ào., torrlnou-se exigWGI só-
me1ite ,aBnco annos depoi>s, ' isto é, e'im· 1906 . Em · 13 àe :N'oveworo ~ 
1902, ~ ve&pera da i.!Jecretação àa '[)iquidaçã!o fCJrr.çaàa, ·foi paga, ver 
conta e <JIT"d.em ào Dr. Raphael Sampaio Viciál, a quantia de 23:000$, 
importa!JV()ia àe sm"viços de ad/IJogaão prestados ao banco e esorl'.{ltu-
rada no dia 11 do mesmo !llez, innlportancia cwja conta não ·f6ra en.· 
loontraida pelos peritos no arohivo (ifls. 40) . A.findai . em .13 de Novei~

bro de 1902 foi registradJo sob n. 1l'56 um titulo dJa quantia tk S'ete'l!.ta 
ccmJtos àe réis, com venüim.e>nto para trinta e . um de Déi1'emv'bro de 
190·4; aoceito velo mesma Dr. Raphael BamrP•tUo Viiàa~; em swbs'titul-
çÕ!o a. uvi, s(JJldo de sua conta cor·rente, que por sua prOJJria natureza 
poderia ser cobrada im~ia.tamente (fls . 3·4 v .). !Esta. tambem :pro-
vado que Bento de Abreu · .Samrpa}o Vida1, como gerente, subS'lltulu 
um titulo de seu aicceite e do valor de 2'54 :·602$220, iregistrado sob 
n . 791 ·ell). !213 die 'Dezembro d·e 1900, e já vencido·, ou ' como tal ipre-
sumido por outrõ, tamoom de seu ac.ceite, de igual vaJo;r e com v 
mesmo ·numero 791, mas sómente venclvel em 31 de -Deaiembto de 
1904, sem, ·!'lntretainto, fazer esct·iptural-o no "Diarln", onde deveria 

' · s'er la.nçado por 'força do que dispõe o. art. 12 do Ood!go Commer-
c"ia1, mão tendo sido ·em tal' titulo contaiélQs os juros relativos ao novo 
;pt.azo (fls. 3.2 a 34); ique o mesmo, cõntra a determinàçãio da as-
sembléa de acctomistas, reUrou seus ryrde·nados rp·or semestres adean-
tados, vindo a .eceber indevidamente a quantia appro·xima<la de 
3: 000$, no uHimo semestre de vida do banco; que o. ·mesmo retirou 
para s1, a 'Utulo de gratl!icação e.utoir1zaida• pe!a d!rectoria., em re-
união de 15 de .Ju•lho de 1902, a quantia de d€il:oit0 c'ontos de réis, 
cujo lançame11tó foi .. rprciJ:ios.italmente o'pculto na demonlsitração ·co· 
·piada no l'Djario" e · posterio·rmente ·publicada (vide relat. dos pe-
ritos, fls . 430-470) . Está igualmente rprovaid-o que .Joaquim JoSli de 
)A!brr"·eu \Sam.paio, presidente do banoo, 1l.iquido0u, com titufo de $U 
mccelte, de numero ~4!7 o do valor de 198:052$98tl,' registrado em 3 
de OutiubTo de 1:902, com . vencimento vara 8 de Outulbro de 1904, com 
prejui~o d e jtwõs para o !banco (fls. 48 e 4.S v .); Além disso, é certo 
que uma 1hY'potheca de Joruquim Bot.elho, ir,mão dos gerentes, que ia 

·vencer-se lem 31 de .Dezemb'l'o de 1904, foi reformada pai;a 12· de No· 
vembro de 19a8, tendo-Se operado tal Tef-0\Tma em 12 de Noveml:Ji-o de 
1·902, - <lou.s dias antes da Hquidação e quaindo o ])residente !lá ti· 
nha auto·rização da directoria a !liquidar o banca e, nesse sentid)>, 
já. lha via .outll!r,gaido procuração a os advogados · (ceTts. a fls. 15 e 13 v. 
- 14 e .xelat. dos veritos, a -fls. 41 v . ). - Ora, taes . /a-ctos, bem 
'Ponderadios, mostram ·qWe o ·pro,zo•ngwmenrto da v& ào banco, 1pro-

mo.vido por 'l'lteio de credito ficticio de exp'e(bi<Pntes p'oiica,s claros, nán 
tinha emol;u.sivamente por alvo a sa.lvamt.a'l'd.a aos interesses dps ac· 
cion.i81:as e cios credo1·es, mas v •tsavct tambe·m .. , e qu!ç{; · em magna 
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par-Ce, a conservação· das fl·osições vantajo·sC/ls QUf3 ·no ba:n,co occuw-
V1l<m o·s demumldtad!os e os prnvef!t.01> · qiie dah4 purlessem, ·auferir, mes-
mo daàJo o caso de u~a cP'!ncorikJ,ta, em qwe el~es- seriam naturahrvente 
os liquid!am.tes. As C11,1.teraçõe>s e fialsiff!cações foram feitas, pelo. gerenJte. 

-. . do ba,vwo, Bento de Abreu, e para elFJas 1c0m,oorreffim a.e modo va,tlri'\wci 
o Dr. RaP'hael Sampaio Vidal, . Joaquitm de 'Abreu · e o guar,da h'Íllrras 
Jasé FelÍl(P'lfJ'e Guilher Hagen, assignando ,e dD\nf>en;tinao que' os ba-
lancete e baZançoo, falsos fossem pwbl11cadJOts com a res>ponsabiiliidalie• de 
seus nomes. Nie.stes· ter.mos: . - OonsVàJerG!T1<éfJ.o que as faVSificações e pru,-
blioações inexactas feitas, da'IJ!do como existentes no caixa d-o banco 

caçõe.s mexactas ·!feitas, dando · oofoo existenüis no. caixa do '.banco. 
quantias em dinheiro q ue realmente não existiam, eram um rurcZil 
ou art~fid(io par.a surprehender a boa fé do 'pWb·füief', ca:.pta·ndo-ihe. a: 
confi(lffl,Ça e j:Cl$endo perrsuad~ a exis·tenoia de credito e de fprças 
eacm.iowbcas q1oe, em ·veràade, o banco· nãio posSUia, e por elsse me\iio 
indluzir .terceiros a entrar em tra-nsac9õ.es e attr.ahw ·para o es.ta-bele-
oilmento os deP'ositos peauniario1<1 &o·s in<Xf,11,tos, e s6'rviam para que 
o•s incUcaid.os tirassem p.arra si varutagens e p'fr'oveito·s, com p.rejaiizo 
aihevo; - e is·to .bem aaracteriza a figura juricJ;ica ao crime capitiilado 
no art. 338 do Oad. •Penal .(Von iLbt D~r. Pen. ' All. Trad. do Dr . 
. J. (Heyg., võ11. :2.0 § 1318, not . a1, pagna 300); - Considerando q111e o 
indi'ciado :fle<nto de AbJ'.'eu . foi o autor das rt'a:lsid'icil.Ç1ões de folhw;; 
(deps . de J. Craviinhos, Cardoso e Coelho \S·ubirinho) e que o indicia· 
do Joaquim de .AJbr.eu., como ,Pr.,,sidente do banco, ·assignou ou con-
sentiu 1que seu nome fosse posto nos balancetes e balanços falsos, 
c<;>ncor'rendo assim para a maior credulidade dos mesmos por parte 

.d.o 1pÚbltco ; Considerando .que o Dr. Rctphael SampaOi Vidal .·tambe1P, 
era 

1
gerente dio· Bancá e nessa quailidadie concorreJ;;. scien,temente vara 

i~s f<lLsifiÚfltç.Õ,e.s e a.i~er·ações .ae fls., ohe,ga;:rlifo rrrnesmo (J, assign(:!.r a. 
ultimo balancBte pubUcat'Lo - o de ' 31 de outubro de 1902 (fls.,· 82);1 
Considerando que o imdiciado Jõsé Hagen era· ·guarda -liV1·os do Ban" 
co e nessa quaHdade firmou ·os 1balancetes e balanç.os·_ falsificados, 
:iião <p'O.dendo• chamar-;se á · i.ginorancia. da ires•ponsaJbilidade, que lhe 
assis.t.e, tpÕ['que er·a empregado de confiança da gerencia,, ·p·ro!fissio" 
nail de catego·Tia elevada, e a vubU.cJdalle feita com sua asstgnatuJ'.'a 
emprestava grand.e valor aos documentos :Jlludidos, conoorrendo effi, 
cazmente para que o <pUbli1co fosse illudido, e que !} seu assentim<>n-
to cnão <;)ra, inem pbd-eria ser, um acito de coacção po.r •pairte da ge• 
rencia e, sim, significava o desejo de conservar a sua posição re-
munerada no Banco de onà.e lhe aidvinham ·certameinte ·vrun.tage!is 
pecuniaria:s, e em taes condiçõ·es tornou-se eHe co·-a utor no crime pe-
los uutirõa .co.mmettido (.Ood . . [penal, art. 18, § 3°); .Oonsiaermulo que 
das fwlsificações feitas os iindiciados tiraram para si proveitos e va1~
ta:gens peciiniariffs, com prejuizo mànifesto de teroeiros (vide irela-
torios dos v!eritos e dOls s·yndicos, exame de Hvros de fls. e deps. 
lle E. de <CarvaJho e IG . Sob'rinho); _COl!lSiderando qu-e, a: a,precia:ção 
da defesa e justificação do.s crimes é da exclusiva tcompetencia do 
jury, como j'uiz d.; <facto, cri.ão- <podendo a j.urisdicção dos juizes <for-
madores da culpa ir a lém. do objectivo dete•rm.inado no art. 144 ·do 
iOod. de [f>roc. 1crim. <(A'Viso de 16 de ·Fevereiro de ·18-54. J. 11'fen:dcs 
Junior. "IP.rc. Crim. Eras.", vl .2°, n . .:104 - ;s. Pawlo Judici.atrio·, 
vol. I, v ·ag. 290; Considerando o que .. expõe o Dr. promotor publico 
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'na iS'Ua, promoção de fls., com cujas ['azões .me . c<'>nformo - e o mais 
.que · dõs autos 'Consta; Julg.o 'prooedente a denuncia de fls., para pro· 
nunciar, oomo . .w-omtm.aio, os àe111WnoW.d:Q'1 Dr. ·&ph<lel de il.breu 
·\Sampaio l'MZ, Joaqum JoS>ê de ·.AJbreu Sa~io, Biento de AbTeu 
Sampaio Vida! e JO•Sê Fellipe Guilherm~ Hag~n, incWr.sos nas pena,, 
ào art. <!38 , ns. 15 e 8, do Cbd. Pena~" e s•uje~tos á prisão e Zivr.amien-
·t.o. L=em-·se os nomes dos réos no -rRl dos aU:!paàos e contra ellm 
expeça-se mandado de prisão. Custas af;irutl. Int!ime-se. S. Oi!r~ 
dp Pnhal, em 1S ~ Maio àe 19·03. - OCTA.VIAN'O DA COSTA V'I' 
EIRA". Nada mais se colntinha: em o dito despaicho de pmnunc!a, 
;para ruq•ui blem e fielmente trasladado. São çair>los, vinte El· ()ito de 
:Ju1ho de mil novecentos e vinte e cinco. Eu, Bento do JJ:maral (h,r, 
gel" ·escrivão, o escrevi, 1conferi, assig>no e dou fé. Bento do .&maral 
Gurgel. E;s>tavarn ·colladas. quatro estampilhas f.ederaes, ·sendo duas de' 
2$000 ·e duas de $100 e .tres estrumpã>J.has es:trudooes de Sã o!Pawlo; sendo 
uma de 1$fr00 e duas de 300 réis, todas inutilizaidas com. os seguintes 
dizeres: ,são Carlos; 2·8 -de Julho de 1912.5 .. ~ Bento •do Ama;rá.J G'ur· 
gel". Seguia-se o reconhecimento da. f.ig'].ID:'a, nos seguintes termos: 
"Reconheço a firma de [Be,nto do Amaral IGur,gel. Rio de Jameiro, 
10 de Agosto dle 19215• .. iEm testBiinmnho (estava Q sigma! symoolico 
do trubefüão) da verdailie. - Lino Morelra". Seguia-se um carlmbji, 
com os seguintes diqieres: "'Tabellião Lino Moreira - 12° officio -
1'34, rua. do Rosairio, 134 ~ ca.pital Federal" . iE na.da . mais se con-
tinha nesrte dcumento. 

Quandlil, iSr. <Presiden.~e. ~sse. homem ·que tambem ·desf.rutara > g!':J/lld~ 
pres•tigio .po!itLco, a:creditava que seus actos não !fossem mai.s examinados, lb.il 
eoi!J,reveio em processo regular a .;:;ente.nç.a ou despacho de .pronunicia. 

lDep"OOs, entretanto, como que esquecido esse :passado d.o Sl". Sa.JlllPa!O 
Viidal, em. 'Virtud·e da amnesia dos nossos politic<J"s, elle ve io ter á represen· 
1laição . . nacional e ascendeu á direcção das finanças do Brasil. 

®lle ·causou ao paiiz. os graves damnos ·q.ue foram ' aponrt:ados no lib~llo of· 
ferecido pel9' banqueiro Custodio . Coelho de AJimeida. · . 

Quem sabe, Sr. !Presidente, •quem sabe? essas autoridades que. 1hoje es-
tão muito iprestigiadas pelo Governo, virão, um dia, a exi)lar tambem sem 
ior.ros ou a1cançad'as [JO[' sentenças judiciarias a reslio•nsabiUdade que lhes 
seja attrfüuida, ou, e disto eu não '.(;eruli.o a meno~· duvida - alcançadas vela 
censura seV'era do povo hrasileira que ha de .condemnar, não •SÓ aiquslles que 
iJldiViduailmiente exEicutaram rtaes violenciais, como tam.bem, o :maior x-es,Pon· 
savel de todos que é indubit.avelrii.ente o Presidente da RepuJb!lca. (M1!1.t<J 
:bMn; muito be'l?o). 

SIIDS:SÃO DE 11 DE SETE'M!BIRO 

O Sr. Leopoldino de Oliveira: .(*) (pa,tra ~L'l'l'l.(L e:cp-Uo,açfo pessoal): -
Sr. !Presidente, nós, memibros da minoria parlamentar, temus. sido· atacados, 
f'r·equentemente em Hnguage'm vi-r.ulenta, pelos defensor~s d!e tod,os os .go· 
ver.nos. 

Mal-tratam-nos .porque sustentamos idéa,s e ·pelejam.os po'r P·rincipios con' 
trarias á IP'Olitica dominante no p1aiz ... 

'{*) Não foi 1revlsto •Pelo oracro.r. 
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o .SR. HENRIQUEI LloDSWORTH: - Ha. nos jornaes a,té urna S!'lÇÇáo especiet 
pam aggrediJ: os Deputiados .da opposição. 

O SR. LEloPOLDINO DEJ OLIVEIRA: - ... ern algumas fo.J!has .governistas aa 
·wp;ressões mais injuriosas teem ·sido empregadas, 31pe21ar da censu!l"a, contrn 
os membros da üoP1Posição no Cengresso· Nacional . 

. Quando ventila,rnos: da .tribuna assum:p.tos de interesse Jm.cional, ml!:nifes. 
tamlo opi'Ilião contraria á dos rgo·vie!mi:staJS, som.os, ã,s vezes, chamado!' a.butroo 
que corvBjam em to<rno dBssas q.U\estões •. 

Não emprego, IS!r. P.riestd'ente, einão os vocaibulos que ten!ho lido nos 
orgãos ded'ensores do pod~, contra os ·quaes, a.p.ezar disso, não guardamos 
quailquer raincor, porique antes que·remos a imprensa 31ggressiva do que muda. 

Ainda quando .ena combate os !homens ern termos que bern ·revelam as 
suas !I)aixões e a. rnenhi."irna seo:enidade daiquehles que a diTigeni, se tem 
a sua liberdade garantida, trabalha com ·aquelles que Se' batem .p.e.Jo interesse 
nacioool, rpela .g.r<andezai d.o criaiz e da Republica .. 

O SR. Aoo!RHO [BEJRGAMINI: - Vfuo 'Ver que esses ap.odos significam qu.e 
alguns jornaes estão, nie$te momento·, negocia ndo uma transacçãosinha, por 
intermedfo do· Banco do IJ3:rasi1. 

O SIR. LOOPOWINO DEl OL1VElIRA: - 'Mlas, 1Sr ., Presidente, não importa aos 
opposicionisfas que c~rta imprensa assim se manifeste, arrastada ·por esS!'J ou 
aquel.Je .sentimento ;por esse ou aqueUe interesse . .. 

o iSR. ADOLPHO EERGAM1INI: - Investig>Uiernos, .pelas secções do Bainco 
do iBPasil, quaes· os nego·clos que estão tramando. 

O SR. lLEOPOLIDINO DEl OLIVEIRA: - ••• sern a COmJPrehensão de que dle)S· 
virtua os seus verdadeiros fins de coJ!J.aJboradores .... 

o !SR. HElNRIQUEl DODSWORTH: Jornaes @OVernistlllS teem atê o pri· 
vilegio do ·"nbtidatio". 

0 S.R. iLEOPOLIDINO DE Ü!úlVElIRA: 
futuro da nossa na;ci.onalidaide. 

. . . no .trabalho da ,construcção d.o 

O SR . .ADoLPHO iBJ;maAMINI: - Dos jornaes go'V'exnistas h1a alguns qU"e 
estão "cavando" - releve a oCarnara o term.Ó, , rnas ê bem ~quado -
uma operação corn o Banco d.o !Brasil para safarem-se das difficuldades 
em que se encontram. O.Ultros teem o di=toir ou il'edac.tor exercendo i 
advocacia administrativa. Atê esse negocio da; Revista do Suprremo Tr·i· 
bunal iJ;i'ederaI, não se pejam ern defende:r. N ·essa transacção da ReV'ista. 
do Supremo Tribunal ha um a;dv.ogado que, segundo . estou informado, tem 
uma commissão d:e 10· % na.s oontas1 cujos pa,garnentos consiga arran~ 

ja,r : Outros devem mi.Jhares 1e mHhaJJ:es de contos ao Banco do B:rasil. 
Eis .porque são governisvas·. 

O SR. LEJOPOLIDINO DF1 OLIVEJIRA: - Os bnlhantes éollegas da mlnorl~ 

paxlamentair denunci"arn á Nação factos que deveiµ merecer a s1e'Vera con-
demrnwão dos homens '<1e bem. 

'Mas nãõ 1p.ôde a imprensa nacional, ou apenas. a imprens·a ca.TI.oca, 
ser ,hostfüzaidas, pelo facto de uma ou aUJtra fóllha defender interesses 
pTivauos. Acima desse pequeno grupo q.u€ macu)a sua nobre •Profissão· está 
a quasi unanimidade d.os jornalistas brruilleiros q.ule, sem du'Vida al•guma, 
!<ão valiosos obreiros da organização :politico-sociaJ da .patria . 

Ais ·questões. mais releva.nves, n•ais :quaes se en'Volvem interesses supe-
riores do Brasil, são estuqadas miniuiciosarnente ;pela irnp·rensa do Dis· 
trido Federa l e do· :paiz, a qua;l aiponta resp.onsabiJ·id<aides, denuncia crl· 
minosos, dignifica com seu elogio desinteire.ssaido aqu~l'les ,que patr!O'Ti!ca. 
mente se batem pe0las causas no'bres. 

'Mae, Sr. !Presidente, ·'.Por oultr.o lado," não d·evemos, . r.õs da m!IJ.orla 
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\ paJrlameritar,. {leixar·· ·que <todas ·as injustiças de que somos ;vi-ot!mas ,pas. 
sem sem uma ·oondemnação formal. 

Uma de1fas· 'está - no lfruót°' · 'a:e a1guns ja'.!ln:aes govfilnisüas ClivulgTurem 
·que · ·os membros da opposiçãu no: Congresso •estão eX'}J•lorando P1Yllllcro-
mente o gravíssimo caso dos ·estudantes . 

A ·causa da mocidad·e das .oescolas, ·Sn.·. Presid·ente, não .poderia jámala 
servir d1e a;rrna ou :de in1Strumento 1po1itico Çia,q,ueliles que, miUlito antes 
da manifestação dai mo·cidade contra a reforma · do ensino; j•á se tinham 
tdeclarado nesta Casa contra ~sse ructo do Potdierr E:x;ecutiv.o. 

!Els.tão nos Annaes -os di-scm·sos dos · eminentes Deputados pelo ":Óis!r.l· 
-cto iFederal 1Srs. Henrique Ddodswori:!h e Adooplho [Bergamini, a.pontando 
as .:fal'has contidas na r>efon;na, varrias vezes I"e'funidida, s<?mP're P?-ra peor. 

A causa da mocidade esfudiosa solffireu ,prorfun:da mudiifiqação no :iieu 
as.pecto e tomou novos rumos , .por acto ' do 1proprio •15owrno . qule, domina· 
do pe1a intoleranicia do 1S.r, Artihur [Bernardes, sustenta nos cai'gos !PUbli~os 
aité mesmo a,qrneUes que .se revelam incapazes prura o bom exeroicio 'd!lll 
'funcçôes que olhe são· affeatas•. . . 

O !Governo, Sr. Presidente, ap:enas porque o illust·re .prof,ess'or ela Es· 
coaia . de Mediei.na, o Sr. Dr. Bruno .Lobo, s"e conocou ao laC!o C(os estu· 
d"a;Ilt>es na deifesa de ílJ[m ddreito destes\\ 1Jlejteru:11do perante lo [Su,plremo 
Tribunal Fe·dera~ uma ord.em de habeas-corpus, mandou ]!)render esse me!· 
mo p:rorfesrso~-, d!emonstrando, assim, rque o P ·Oldler , .E:x;ecutivo, qu'ando se 
SUJbmette ás <lecisões do ::ru:diciario, o fa:z com .evidentes mostras de p;o. 
funda contrariedade, de sentimentos de iranc.oir e die ira, q~e vão pesar 
s obre os hombiros d~s que, dentro da lei e da 01,dem, p.edem ás auto1•I· 
.daàJes competelntes, aós tribulna,es o.i-ganizados ,de aacôirdo com 11. €:ons\1. 
tuição da ·Reipwblica, o ·:remeUio :para os males de que sof!Tem, occasio· 
nados pelo Governo . 

O :Stt. HENEIQUE iD.on.swoRTH :' - Ha faictos muito mais graves. Aos ·e•· 
tudantes, 1por exemplo, J'o·i p:ro;posta a libertação do .prof•essor Bruno Lobo, 
em troca füt cessação" da parede geirail e elles repelliram, altivarne11\e, e~ª 
n1e1goda1ção injuriosa. · 

o :SR. AoLPHO BERGAMIN1: - VV. EEx. querem ver como os odios ilo 
Governo vão além até daque'!Qes · que o contrariam, como- no ·caso vertente? 
Nã.o sõ se . mandou prender o :professo[• Bruno ·Lobo no dia em que foi 
julg ado o habea§- c01·~ dos estudantes, como ainda, nesse mesmo dia; l:he 
demittfa·am o· filho, que era · mo11ito1r de uma jas disciplinas da F'.aculdade 
ê!e Medicina . · · 

O SR. HElNRIQUE DovsWORTH: - 'Mas este caso de .propôJ? que o ~r. 

B1·u:no 'Lobo, seria posto em ldberdrade si ·1•a gréve c1e1s.sasse é, :tlrancamente, 
uma eno·rmidade. 

1() SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Vê IV . Ex., 1S1r . P.I'esi:clente, peros 
aipartes com que me 1honram os nobTes De;putados, que o ·pro.pdo G0viemo 
é ·qu'.em es.tá cont<rariand:o a -causa doo estudantes, é o proprio Governo 
ct•Íllê a explm:-a e nil.o QS mem'bro.s !d•a mfootr!a .prurlamentar, que ap'EJnas· fa· 
ze:rn a criüca da acção do poder, em face de uma 1questão que vae M· 
sumindo aspectos demasiado serios. 

Levado á ·prisão o 1Sr. Bruno Lobo, rrão· 1pofüa a mocioda'<Íe ÇlaS "~colas 
ficar 1ndÍfferente á sua sorte, de ver que essa detenção resuH(J.va d~. atti-
trule ·que ·assumiira de advogado d.os estudantes .. 

Todos nõ.s,, braisileiros, · sentiriamos verdal'Íe·iro .d,esaJiüno, · '!kider!amos 
a conf1al).Ça no ·proprio futU\ro da illacion.a1lirdade, si assistissernos ' á . ~ieza 
<tos aêademicos . b'rasHeiros .em :fa;ce de um acontecimento que lh<?S at_tjngi 
oo pmpiiàs -br'ios, a 1prop.ria ' dignidade! 
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. Não .. ficruram ' ilnertes, ' mercê tdie Deus; 'os estuldantes dest a ·Capital, cont 
a solidariedaide ,que lhes· vem. che,gando de todia a . paT.te do [Brasil , susten-· 

, tam< uma attitude' que depõe .em· favor c1e s ua grandeza d'alma e da belleza 
~03 ·' seus sentimentos. Estão e1les em g•réve como .urri ,protesto vi<bra,nte, 

·vehementle, co·n.tra a innomina vel vio1e.n-ci'a do Governo, le'V13JIJ.do a0 carcere 
"º 'Seu dMenpW', ~uelle q1ule, fundado · na ilei, depois de h aver ensinado tan,to' 
· aos seus a,1umnos na cath edTa qe profü~sso:r, vinha 'Para os tTibunaes êl!zer· 
a essa mesma moci:d,ade ·que é um dever de t<J'do <J cidadão ;pleitear o seu 
direito, · sempre que · :ene ,fõr ferido, ri.ão impor.tanl'!o a io•rça daqµelles que 
pretendam esmagal-o. 

Não <basta, Sr . . Presidente, ·de .fa,cto, ensimar as disciplinas <lo ·curso 
á mocidade das escolas; é n e0essario que os .s•eu s oa:iep.<tad<Jres e g uiai;) l!he 
insti1Iem n'a lma ' o sentimento da iper.sonalidade, que não existe sem que o• 
individuo cuiltive o sentim•ento de brrio, a v·irtudie da dignidade, r a2lão mes-
ma da exi-ste.ncia id'o homem . · 

Que a moci>dade tinha ê t em a·azãio, 1Sr. pr.esi:c1ente, está evidente no• 
. faJCto denunci'ádo ainda agora ;com o aJparte d'o· il!ustre Deputado S'r. Hen-
rique Vodswortlh, que ·dieolarou .·haver o Gov·erno feito uma .,pq:i,posta aos 
estudantes, segundo a ·q,uia;l o· pr<Já'essor Bru.no· Lobo s·eiria ,posto em liber~ 
da.de tão )ogo os moç:os vo'Ltass•e:rn ás a ulas . 

A .,p;ro.posta ;revel•a que .o Poder· 'Executivo não praUçou. um acto jus.to,. 
·lev·andQ á prisão o prufessor iBTuno· Lobo. íDe facto - ou os motivos da 
sua pri~ão são legaes, t eem fundamento em outras1 ·causas q•u1e• não a defesa 
do hà.beas-aorp'US, Impetrado 8'0• Su(premo 'Dribunal, e,. nesse caso, o Go-
verno não po•deria t ra,nsigiT ... 

o !Sn .. AOLPHO .BERGAMINI : - M11ito· bem. 
O SR. ILEÓPOLDINO DEl OLIVElIRA: - .. . ou o Gov<e1·no pôde· libertar o p:ro~ 

fessor Bruno Lobo :por nãio• ser eHe •Perigosü á ordem pub-lica, e, então, é· 
\Seu .dev•er fazei -o sem ne nl]:i,um·a -condição. 

Si o G ovie:rno vem dizer á: mociidade das escolas que pôde resti1Jlllir o 
professor á socieliade, m as que o m.ão, faz em vin:tude <d:a gréve, eu :p.ão set 
sinão louvar a attitude d!a mocidade; a;><Jrque eltla 'l'.'epelle a · triste e dolorosa 
li ção dos ,governantes do '])aiz, lição q u e, seguida pela mocidaide, occasiona:-
ria como que a destruição do,s prnprios sentimentos e das vktudes qU'e· 
d€Ve ter a juventude, que constituirá, nos Çlias que hão de vir, o elemento 
ongan·iirudbr dia vida política e socia l dO .paiz . · 

O que 'O Governo· d~t R.epu.hlica p;vecisa fazer ,para t er razão e para 
mereoor o acatâ.mento do 1povo 'brasi1etro-, é .cumprir lá lei, . mostrando á mo~ 
cidade que s·ó com 'ª lei são· '])O•Ssi vieis os governos, e, que, sem e lJa, todas. 
as vio1encias que se contraponham aio podeir se justid'icam. 

M:as, Sr. Presiden te, a mocidade das escolas está agindio dentro <la 
ordem e .da '11ei . . Não quer, não .p.ôde querier, a so1Lução ·da sua causa pelo·s· 
1Procesws violentos. 

o SR . HENRIQUEJ DoOOWORTH: Está agindo_ •COm toda a ser en!daile 
nesl'aj m11ergencia. 

o SR. LOPOLDINO DE ÚLIVEJIRA: Os estudantes, q.~ teem o ap<Jio de 
quasi todas a,s. facu-Jidades do Brasil, e que são, por isso m esmo, uma for-· 
ça resveitavel, contra a 'quaL não pôde a !força ~o Govenw, estão •proce-
<!endo de m a neira tão ·s e11ena e equilibrada, que deixam no m.osso esiph1to 
a impre:ssão de que devemos confiar no futuro da nossa patria, que jâ 
Ee elabor-a nas esco-las superiores da lRepuibliea. 

Estou ce;rto, Sr .. P residente, que nin:guem de a:esf){)nsabilid·ade poderã 
acreditar que, um sõ dos membros da . O'PpüSiç{í.1;), . no Congresso NacionaJ,. 
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~eja explorando, como o dizem os defenso1·es do Governo, a mocidàde das 
•escolas !Prura a satisfação dos" seus in:teresses poli tico§. 

O SR . .AOOLPHO lBERGAMINI: - Os defensores do Geverno· .queriam qu1 
'ª mocidade brasileira ficasse inteill"amente desamparada no Oongresso. 

O '8~. HElNRIQUE Dor>swORTH: - Nessa questão de ensino publico, quem 
.está fazendo opvooição ·ao Governo ê o proiprio Governo, pela sua desorien. 
tação. Nisso ê que !Ilão ma durvida. !Basta o simples ennunci'a.do dos actos 
.Praticados pelo Gover:no, prura se ver que eJ.les valem como um Mmmerl· 
tario contira a s\tla aicção. 

O 1Sn. LEloPOLIDINO DE OLtVEIRA: - F.I' o Caverno que se não· submette d 
·decisão · da mais aH.ai Côrte 'de Justiça ido. (Braisil ... 

O SR. HENRIQUE 1DonswORTH: - Como não se circumscreve 'âs autor.lza. 
ções IegislatiV'M, de.cretando :reformas exdruxulas, .como a 11'81'onna do 
-an.slno. 

O SR. !La:JPOIIDINO DE OLIVEIRA: - ... pm.que não ê respeitar a decisão 
do \S-U'IJ!l'emo Tribuna1 praticar as v~ole.ncias que se estão, consummando â 
·sombra desse sitio que ê um escairneo e ru\ma vergonha . . . 

O SR. HENRIQUE DoDswORTH: - o s.it!o serve exaicitamente [laFa en· 
.colbtir esses a;ctos do Governo e as criticas que se lhe fazem. 

O IS:R. lLOOPoLIIilINO DE OLIVEIRA: - . . . violeincias innominaveis que de-
p.rimem o ,poder e exaltam, rpela ;resistencia que offerecem, os moços quo 
teem o diireito de esperar dos chefes da administração nacionwl, exemplos 
de ires.peito á [iberdaide do cidadão, de obefüencia sem ·reservas ás dooisões 
<dos tr1bU1I1aes, graçais a Deus, ainda o a:-.e!fugio da.quenes que a lritoleranci~ 
do poder !Pe·rsegue, re!fugio .que o Goveirno. quer :retirar ao 'Povo, impondo· 
Tire a rellrnrma da Constituição, que a:hi rvem. 

o SR. ADOLPHO !BElRGAWINI : - .Miais um de.safio ao· .. povo! 
o SR. LEOPOLDINO DE ÜLI\TlilIRA: - A que a mocidade das ie'SColas ten1 

-0.ireito é ·reclamar que os go:Y.ernantes 'Lhe ens.Jnem a pratica das g1rande11 
virtudes que fazem os cidaidãos respeitaveis, dignos da con.fiança. da Naçã-01 

ca,pa21es da construcção d10 seu porvtr. · . · , 
Praticar violencfas contra os moços., contrariar -qhes os direitos, e-0ns· 

;pwrcair-ll!hes a liberdade,' 1f.érir-lihes os interesses legitimos., ê .procuràF cor· 
,romiPer essa .pro.pÍia mocidaide, que deve, ipe}a l>elleza •dos seus senti· 
mentos. . . ' 

o SIR. HENRIQUE DODSWORTH: Mocidade que deu agora um exemplo 
mag111ifico de dignidrud'e . 

O •SR. LEOPOiLDINO DE OLIV·EIRA: - . . , . • pela .grande:iia da sua alma, pela 
-coragem que a.caiba de manifestar deante j'la omnipotencia do Governo, 
so'b o sitio, merecer o reS'peito àaquelles ·que rpe.nsam n ,o futuro da Pa'tria. 

o iSR. HENRIQUEl :DODSWORTH: - M'O'CidaJde que, aliás, !ha dias, num in· 
.cidente iinsigni<l'icante, foi tratada a ipa;tai de cavaillo, s(')ndo do?s estudantM 
irecolhidos â Santa Casa. 

O 1SIR. LOPOLDINo DEl OLIVElJ)RA: - 'Lá estão as escolas guaridaiias p'e!a f-Ov· 
-ça ,publiica. Em torno desses estaibelecimentos e;stão soldados, symbolo ·da 
lfoirça. Contra esta força materiail, op,põe a mocldaide a foirça da lei e do 
direito, ·conquis,tada. n9s tribunaoo .. 

O contraste, que deveri:ij, envergonhar o.s homens do :poder, deixa-.nçp 
no espf.rito, no emtanto, alegria patriotica pela certeza que temos ae' que 
-a nossa raça cresce e· se dig,niifica, alfoergando-se na grander'4 magnifica 
da mocidade -cll.eia de brios, que não teme as arirancadas :violentas d.o 
'.Poder. 

Es:tou certo ainda, ,Sr. '.Plresidente', de que· esses mesmos estudant~, 
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contra os qua,es nada ipóde o Governo fõra da lei, não· querem !t'€Correr 
aos mesmos processos para süla vjctoria integral. 

' O Poder Publico não c©nseg>11iu destruir o futuro da nacional-idaide, in-
tranquilli~ando ·as escolas. E' ,preciso q:ue a sua sanha de perseguição ... 

O 1SR. HElNRIQUE iDoDSWORTH: - ... se 1imite ao ensino. 
·O SR. LIDoPOLDINO DE OLJJVEmA: - ... se deteniha á porta desses templos 

onde s'e tempe;ram as almas e os cairacteres; onde se tornam as grandes e 
integras personalirda<lies .q:ue hifo· de fo.rmar a sociedade porvindoura, ~ 

qual serãÕ entregues os s;i:!J;>remos destinos da nação. 
Si IO IGave~no se detiver e rfõr a,lêm, nas• suas rv:iolencias, commetterá 

o maior dos· crimes, porque ruisignala!l'á a sua passagem pelo combate aos 
ll)aiS elevados i'nte;resses rdo rpirop:rlo J3ras11, 1que precisai ter o seu povo 
aprimorado nas suas virtudes, na sua moral_ e no seu patriotismo, pela 
educação <:ivi.Clfr, pelo ·exacto cornheci:r;nento da lei e sua aJPplicação ;pelo 
1·espeito aos direitos e aos interesses legitimas do cida'<'lão. 

O GoveTno _ quei ahi está illáo ·inspira confiança á minoria parlamen.-
ta.r ... 

rO SR . ADoLP'.Ho B!EmoAWINI: - Não• inspira confiança á J:'<açãio. 
o SR. LEOPOIIDINO DEl OLIVElIRA:· - . - . não inspira confiam.ça a toda a 

nação, deHe divo:rciruda. 
A existem.eia de ruim 

o indice de . inf~rioridade 
rgOVEllI'IlO ViOilento, Como O actual, nen~ Se!JlpTe é\, 
da raça. Como o . Brasil de rhode, •tiveram outros 

paires governos violentos e tyranJcos. 
O .s:R. A)DÓLPHO '.BEIRGAWINI: .:__ E :' muito dilffic!l haver outro egual. 
o !SR. LEOPOLDINO DEI OLIVEIRA: - A F'rança teve Napoleão, o pequeno. 
1() SR. AlloLPHO BNRGAMINI: - ·Ficava aquem. '° SR. LEJOPOIJDINO -DEI OLIVEIRA: - 'Mas, 18'r. iPresiden te, do. faicto ·de trlum-

phar um .governo :tal sobi!'e a nação ... 
O S'R. ADOLPHO '.BERGAMINI: - Oomo o actuail, o odiento, ninguem teve. 
O S:R. LllOPOLDINO DB Or.rvElIRA: - ... se .po'deria concluir que o nosso 

povo é diffel'ente de todos os outros pCJ1Vo1s; .que <!Ue ê incapaz de deri!'ibal» 
·llm governo que l!lão ·conta na ;pop1üação um só apoio. Mas, o exemplo que 
temos, n<J6•te movimento altivo da mooidiade das escoJGis, espanca do nosso 
espirito esse . .pessimismo que ás vezes nos atordoa, rpara nos deixar entre-
ver no hoirizonte ·da patria o clarão rul:Ja:o d,e uma nova aurora . .(MuÚo 
bem; muito ber11,). 

O Sr. Adolpho Bergamini (para uma explvcação pessoal): - Sr. :i=:'<re-
sidente ,em mea;dos, creio, do mez .proximo passado, diri.gi rda tribuna· da 
Camara um appeJIJIO ao· 1Sr. •PI'O·curador .geral do Dlstrkto., Sr. Dr. André 
de Faria '.Pereira, no sentido ·de ordenar a abertura de irnquerito .para apurar 
a responsrubfüdade •d·as sevicias .soffridas pelo .preso · Rubens Bella, reco-
lhido á 4u Delegacia Auxilia;r .. , 

O i11ustre chefe do MlnistEllI'io ' PubUca teve a bondade de me scien-
tificar, por teleg.ramma, de que ordenara a investigação so.Jicitada. 

Com ·effeito, 1Sr . Presidente, o inqueri to á'oi iniciado, mas o exame de 
corpo de deUcto só teve log3Jr muito tempo depois, dua.s semana.s, mais ou 
menos, quando os -vestígios das palmato3Jdas sof\fridas pelo .cidadão, c,ujo 
nome ·aecl!dnei, já <haviam diesap.parecido. 

Eis ~ razão vorque o exame de cQll·po de deJ.Icto resu~tou negiattvo _ 
Designado ipelo mesmo Dr. An'dré ·de Faria :Pereira, o Ulustr€' promotor 

ipublico, notavel jurista, integ1ro servidor da lei, Dr. SaJboia de Medelro~. 
compa,reoou) á 1.• 'Delegacia Auxfüar para ou'Vir as decfamções 'do p;re:so. 
E ouviu qu" elle fõrá. bem tratado, não feri.do queixa a fazer. E' que an-
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tes·, . na '4" Delega;c!<a A uxili'a.r, ' o· Sr. ~oreira <Maichadç,' 2° supplente ~ 
deloegado, .que, contra expa·ess<;t, · disposiçã o ~egal, ex'élrce a.s . fum:ções de d~· 
I>égado, e · agora cumulativamente ' as ·de auxiliar ao .antigo .chefe djl i!e· 
~urança, recomm~dara especialmente ao rSr. Riulbens Be}la. que ·reflectisse 
bem no .que ia d'aZ"er e [ltl'estass·e depoimentq categorico de que ·havia sidil 
muito bem tratado na policia e que as offensas piQ,ysicas ·que a este eram 
attri'buidias peilo Deputado carioca, não tinhám tido ·execução, sendo um:. 
hi~t~a, que _precisçw~a ser. lfu;Iminada~ ' ' 

.Advertiu o m esmo ·Sr .. Mo·r·eira '.Mla;chado a01 ,preso .de q ·Uie nos aohava· 
mos debaixo do estado de s itio e que não se responswbiliz:aria .pelo que lhe 
acontecesse: lembrou.-1he a Olevell'and1a, o VaJPor Oa;m,pos, o fim do ' ne. 
gocia:nte Niemeyer ... 

Mandado apresentar ao cartorio da 1 ª Delegacia A uxiliar PDT uin aigeme, 
o p_obire rhomem se v1u em iface desse dilemmà: ou se guia as 'suggestões ·ao 
ISr . '.Moreiora LM.';3,chado, decJ;ando ter sido muito bem tratado n a policia, ou con-
tinuaria rpreso sine clie, enviado .para as regiões· in:hospita-s do .p.a!z, como lhe 
av1sára a Teferida au!toridade, sem noticia da familia, da esiposa· em adeantado 
estado de gravidez., vivendo em um am1biente de •pobreza re assim. sacrifüando 
todos o.s seus · e a actividade que··exerce no com:il~1eil'cio desta prâça, quiçá, a 
pr(i)l];}ria vic'La. 

Não e con:demno, Sr. ·pr.esidente, pe,J.o ;facto de fu'aqu ez;a q1UJe pra ticou ; não 
é .p~ssivel rexigir-sff de um lh-Orriem modesto u ma: capacidill'!.e de resistencia rnaiol' 
que à á.aquel:les que estão acoberrta dos por outras regalias, e q·tle verificam, 
no momento lj;vresente, que ·n ão ·s ã.o respeitados nem na sua 'dign1dade, nem 
:na sua posição de 'homens· prrobos, trabal,hado·res e dignos, n em a sua D~· 
sição so·ciaJi. . 

Fez, :teàJimente, o ~epolmento nos termos <que lhe haviam sido 'dicta.pos, 
na 4ª Delegacia Auxiliarr, p elo Sr. Moreira Mac!hado, e dep.Õis de ãssignrojo 
o ·depoimento, rpuzeram-no · em · liberdade . Aliás, depofs disso·, deti;verairn·no 
de 111ovo e de :novo o nia,,,,da.ram em rpaz. · " 

Poderá ;parecer, Sr. Presidente, com a exhi'bição desses documentos -
corpo .de delicto e auto de d eclaJrações - dos quaes a •PoUéia faz tànto alarde, 
q'1.lie o modesto ;representante· do povo carioca n esta Casa, havia levantado 
uma a;ccusação infundada. Não rha tal. O relato que a,qui :fiz; é ~igoro·sament~ 
verdaxfolro .. Aquel[·es ·documentos - o coI'!po 'de delicto e ·o depoimento -
não teem outro va1o.r sinã.o o de ,provarr que toda a arbitrariedade, toda a 
violenic!a, toda a 1pTessão se exercem ·Contra os que são victim:as das per· 
eseguições da 'Po1icia. N ã o se im'bahirão, porém. 

O rSR. LElOPOLmNo DE OLIVEIRA : - São já conheci.dos os rproce.ssos da Policia. 
o ISR . ADOLPHO BERGAMINI : - o IJ}roprio Dr. ISaboia de Mleid:eiros: estou 

certo, si, consultado, não podler'á negar 1q·ue Rubens BeHa .'.Plrestou 1depo1· 
menr1Jo na ;presença de um agente de pol!cia q ue, ao quei me informam, ee 
.chama Damasceno, e que, como um Cer;bero, acompanhou todas as de· 
clara.çõrs _do preso, seguindo-as éLe ·Pe<J."to, para testemunhar naturalmente, 
:<i taes declarações adustava.m á indica~ão fornecida a nteriormente pelb 
Sr. Moreira '.Ma;c1b:rudo. E stá-se a .p.erceber · que •Si ellas fossem contra á ;E'o· 
ilida, ltuiben·s voltaria ao presid~o ·e sof·frerla todas as monsh,Ulosidades com 
que füe acenairam. 

O il'wcto rrepito, é rig'loro.samente verdadeiro. Pudes.srem de!pôr, lirvre-
r)'.ient~, e os S 1m .. Izaias Piiito Simõeê, morador lá Tua São. F'ranclsco Xarv!er 
n .. 777, e Maria Cerqueira, viriam asseveirar que vira m ,as mãos desse homem 
í.n.ciha.ãas, em ·co.nse·quencla de lbôlos, recebidos na 4ª Delega:cia, bMos, em 
v arte, m anda dos dar :Pelo mesmo Br, Moreira •Macha&, sen?o mand~tai1o, ao 
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que me iniformam, tambem, um agente , de po'licia, c'hamade ou ap;pe!Ji.dado 
:M:and.ovan. 

A PoÜcla, ,porém, já está julg8/{la, pelos aotos ide constantes violencias 
que l!>ratica, devendo dar graças a Deus, aque!Jes q•Ule ainda podem sahir das 
delega;ciais com vida. O pirorprio chefe do Ministerio Ptublico, o ·Dr . . André 
lle ·Faria Poceira, 1deve estar conve ncido de· que o d~p«vrtamento [)Oliciwl, não 
Úm atti.ngido sua .finalidade. iE' ·bem ex,pressivo, o orflficio por S'. S. enviado 
ao Chefo de Pocrlicia, ha poucos dias, e no qual as accusaÇ\ões mais sérias 
se faze!ll, máo :grado _o estyJ.o cortez, deven:do~se saUentar, que o eih~fe , do 
'Ministie1rio J'ublico reC!ama soiução de synidicancia~ por eHe recommendadas, 
desde Outwbro do anno ;passado, e sem resuUtadzy até os dias piresentes. 

O iSR. P&SSOA _ oo QUEIRQZ: - O Dr. André de Faria Pereira tem dous 
oosos e duas medidas . Um promotor publico que é, ao mesmo tempo, director 
<la famosa Rev~sta do Supremo Tribunal? Iss-o·, S. Ex. não vê, natura lmente 
'J)o1·que iha motivos deante dois quaes a seu ,puritanismo !ficaria de ca1rva á 
mostra .. 

O 1SR . ADOLPHO BElROAMINI: - E 'stou certo q·Ue o meu nobre rol'lega e 
prezado amigo, Sr. Pessoa de Queiroz, não· se furtará a dar esclarecimentos 
â Carnara é aqs seus collegas ácerca do que acaba de assevierar. Da ' sua 
asserção h a u,ma .parte exacta: é que o p·romotrnr ;pubtl!ico, Dr. M'urillo 
íFontainiha, tem es1caipwdo i\leso, á sancção legal, pois que, ex>eroendo o 
c<J,rg0 de promotor ipublico, aJP1parece ostensi<vamente em documentos, um dos 
;qliaes eu rprn,pirio 1i des_ta trilbuna, como diriectOiI" da Revista, , assignando, 
~ln tal caracter, contractos e ;P-leiteando a sahida de . 'VaJrias toneladas de 
va·pel de seda ·de varias cõres, da Alfandega do Rio de Janei•ro. 

O \S'R. Pi;:ssoA 'DE Qu:Eirad;z: - Terei ooca.sião de qocupa r a tribuna pa ra 
tratar desse caso ao qual o 1Sr. André de ·Faria Pereira vem .pirestanqo o 
s~us apoio moral. -

O SR. ADo·LPHo BlllRO&MINI: __: Ouv1rei com p1ra.zer o .nobre collega. 
Consinta, S tr . Presidente, que le ia o o!l'fido a que alrruidi ·ha "POuc.o, eruviado 

ao CP.efe de Poilicia, rpeilo p;r:rncuradoT .g,erail do .Di!stricto . . {lê) 
' '.Passando ás mãos de V. ;mx. os jjn clusos documentos, soli-c·ito a 

V. Ex. a ·aiber.tura de um 1nquerito poUJciar. J;JaJra s·e apu·rar a · res-
po1nsabilidade penail do del1egado e ·outros funccional'.ios da Delegacia dü 

,3,0 dis,tricto IPI0'1iicJirul, rp.oQ· terem <leixaido 1seiµ am1d'<lJID~mto regular, du-
:ramte per.to de dous am.no,~, va.rios [processos , muitos dos quaes· já 
pl'escr1ptos, quando re mettidos a Juizo. 

iNws dilligencias a serem rea·liz.a.das, com a ass1sümcia do Dr. Ma-
ximiwno José Go.mes· <1e '.Paiva, 2º promotor pubUcu adjunto, que ora 
desigmo para acorr:.jpanI'..al -·o, deverão . ser apurados eiom rigor os mo-
tivos d eterrninaJntes do inquaJlificavel procedimernto dessas a utor i<lades, 
1Para bem se ·co;nce,itua r os se'us crimes que, ·parece, serão caipitulatlos 
mo aTti.go 2·0<7 do Oodi:go iPenaJ. 

iOamsará 0e111amente estraJU1he·za ao espi!rJto recto de V. E x . o facto 
de requerer esta P:ro,curadoTia Geral, <JO\ln grande fr-eauencia, inquerito 
contra pessoaJS a quem o E stado 'attribue a aita funr.ção de velar 
:pe1a bôa. 1eJrecução das suas l eis " ; 

o SR. PIDSSOA Dlll QUEIROZ: - Entretanto, o 1pl'QCurador do Districto, é o 
primeiro a n ão defender a le i e , po.r conseg.uiJnte a sodedade . A le i para esse 
senhor só terrn se:r.wdo coimo ivehicuJo de vingaçais. 

o SR.- AIDOLPHO. BlllRGAMINIS - .. . ·(ComNnuO!liào a leitiira): 
"mas esas. aJttitude _do , Mimfaterio PuJblico., quaJndO· procedentes as 
imputações, trará grande beneficfo á ordem social. .n ã o ;;;ó ·Pó1· f;LcuJtar -
a V. Ex. me-ias do seu ma nda to ,· que pQ·a u cànd-a. "i'Uega.Jic!:aides , com -
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pron:ettem a ãdmiinistração de V. Ex . ·como pela puni·ção, que serâ 
severa em .proce•ssos reg:µ•lares .que estão 'sendo 'promo·vidos. Por ou!a'o 
Jado ·qurund:o sem 4'undame1Illto as ifallitas· itrazidas a;o. corr!'~'.ecimento. da 
Procuradoria Geral; élrlcontrarão as autoridades accusadas appocturll· 
da.de de demonsrtrar a sua innocencia, confuooindo ·os fiJ,lsos accusa· 
doTes e pr'omorvendo, 1Por sua vez, à s·ua punição rpela falsa imputaQãd", 

O SR: PIElsSôA DE Qumrnoz: - 'E' uma ilILsinuação ' que o Sf . Mareohal 
Fontoura, certamente , saberá repeUio-. O digno mlHtàr não se intimida. Para 
cumpTir o seu dever não ,precisa que o cha.rr..em á ordem. 

o SR . .ADoLPHO BERGAMINI: - (p!T"o·segufln.do a. leitura): 
"tO que esta PrrncurraJd.or'1a Geral espera é q u.e V. E;i,:. se mante· 

nha, na · nobre aittitud€, até aqui seguida •e d·ertermine wovid€ncias 
ener.gircas .par ruco1ncl)uswo e r e rrues sa ao Juiz comipetente dos van:ios in· 
qu€rritos já abertos contra auto·ridaides pa!idaes . 

P'8Jra faroilitar a acção de V. !Ex. remetto induso uma lista dos 
i!D.que'l'itos pedidos ·co.ntra auto·ridaxl.es poJ.i.ciaes a partir dB Outubro 
do .anno 11.'Lrrdo até esta G.a ta em numero de 10. 

!Aipl!'orveito o eimejo 1para assegurar a V. Ex. os meus protestos de 
elevada e stima e cü!IlS.ideraçãoi. - André de F(l(f'~a Pereira. 

Não s e póde dis,Siinliulrur, 1Sr. lPires!i.d!ente, a censura feita ao depair.tamento 
polidail •no oif'fi.cio cuja le·ilturn, aicahei de fazer. '· 

O SR. PEssõA DE QUEmoz: - E' v el'cia:de; de <facto., 1hà uma censura grave. 
'O 1SR. AD.oLiPHo B'ERGAM]NI: - Na dhmatuira de Pollicila fre-quenterfiente, ~ 

1ncilie na prática de violenoias, de ar.alP.aides, de torturas. Chega-me a noticia 
de que um mefüco, de sobr.enome Mwriim.s, detido creio qU;e na mesma ~poca 

· em que foi preso o Dr. Belmiro Val"vierrde, trumbem srnt'.fireu sevicias, tarnbem 
foi eslbordoaJdo, CüililO ha ;poúcos dias um ofil.'tci-al do. Exerci.to! 

Os varios departamentos da administração puhliJca seguem a orienta,ção do 
Cihefe do Execultivo. 1São esses depà.Nan:.ento.s, ·· como to d.o mundo sabe, 'meca· 
nismos que oomp1etam o grande apparel'ho administrativo; e, desd~ que o 
director impr-ime a sua m entailidade de 011pressão de vfa1gàJilça, de ranicor e de 
odio, !ClOm.rtJra aqueiH>e.s .que füe s.tão debai'.x;o da escorta, aütoma:Ucamenie, seus 
auxiliares, JHllS resp.~cti.vaia · dependenciars, vão seguirnidJo qs mesmüs exemplos ás 
vezes com furiroir maioir e rr.làM.adre :rna;irs requiiI1tada. 

[Não é · po•ssiveil ·que as violencias que se succedero c·heguem ao conheci· 
mento publmco., armoirdaçax'La a ,imprensa. 

rQua!D.>d:o nós, da 11r.rlnorila parrlameiI1tair, nos tomramos 'éco dos soffrri'rn:entos 
e das rungustias qwe representamos nesta Casa, não tardam os amigos do G-0• 
Vell'no a nos acodmarem de estarmos ':f.azerndo exp,loração rpoli.tica. · 

O SR. LEoiPO'LIDINo DE OLIVEIRA: - Assim agimos po.rque os que são vfoti· 
mas dess•sas violenciars não ,têm a imlp~em·sa rpruria seu desa;bafo.; a urifoa vaJvuaa 
de respiração é a tribuna do CongiI"esso. 

O SR. .ADOLiPHo BEmaAMINr: - iMas, ·fechadas todas as valvulas, suppri· 
mddos todos os m eios, abafada a voz do po·vo, qual o recurso que resta, slnão 
o dos ~prreseintantes da nação traduzirem, em voz alta os gemi'dos de dôr de 
seus m a ndamters? 

.Ais·si•stim1os, do aJillno paiss•ado para este, o facto, s lrnguJair e aUamente ex· 
pres&iv.õ, da poipu·lação ailmejar po~· uma comrvocação e:x;trao'rdinaria do Ocm-
·gresso. Po·r que? rPü•rque era o untco or.gão ,de protesto, de desabafo, a unica 
fo.nte de im.fo:rnnações mais ou rmernos . J.ivre, por meio da qual poderiam sév 
naf.raX).os os a contecimlernto.s. cruets , ois a;crt:os ~e :maldade, que vão semeamdo o 
campo n~giregald:o dia .gestã.o ·arctual, ' do quaJtr'i•ennio que in'ferHcd.ta o Brasil. Não 
fosse o Congirresso e a poovuda bato·ta <la Revista do Supremo · não seria co· 
n1",eciida. '-
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A im11n-ensa >não pôde .manid:e&tar-se, ainda ·que o faço . coro a m a is ele-· 
vada ~inguagem, ,cOlffi a maior sob_riedade de e2'p>rnssões. Não ignora V. Ex.,. 
Sr.. Presidente, que os jor.naes estão virtualmente pro0hibidos de f;tzer qrual-
quer ,critica á. persomailildiadie .do ,,S.r. Juvenil da I;OO;cha Vaz.. E' defeso dizer · 
que esse cidadão afortunado d:esfructa, concomitantem.ente, tres ou quatro car-
gas, · dando, ás vezes, em resultado scenas verdadeiraanen,te burlesca, como . a . 
do Direotor da Faculdade de Medicina consulta r ao Director do Departamentu 
Nacional de Ensilno, ace!I'léa de providencjas pertLnentes áquella Acadeu:ia. 
O Director oo LFãicw!1dad•e é o Sr. JruveniJ da lRiocha Va;z; o :pi·re.c.t;oa- do Depar-· 
tamento0 '.Naici~nal de· ,EnsiJno é o llt.'€JSlll1o .S1' . JuV!eoI1i[ da Rocha Vaz! ... 

Officios ha em que o Di.rect-0r da Facu~dade e:x;põe como se -00.nduziu em .. 
uma dete·rmh1aida e·mergenoiá e submette o seu acto á apTeci·ação do Director · 
do De:partamento Nacio1nal de Ensino, que é . a mesmissLma pes·SOa, o mesmo 
cidadão, o n:esmo homem .. _ · 

o SR . . LEOPOLDINO DE OLIVEIRA.: - E' uma pil:herla, 
ó SR. ADOLPHo lBERGAMINI: - Seria, apenas, uma pHhffia, 'si não fossem · 

os resultados damnosos pa.ra o ensino publico e o des:prestigio .para a admi-
11J.istração. 

Mas a imp'!1einsa-não pôde, sequer, regâ,strar .essseis faotos. Ha poucos dias,. 
e!icr.evi, eu ,proprio·, dentro dos ri.go•res da ethica jol'IIUl1istica, um topi>co para. 
o jornal d0 ·cuja redia:cção te.nlho a hooca de iffü!leir" pairte, o Correio da Manhã, . 
,pondo em conf.ronto a verba conce.dida aos memhros da Comnüssão Intex~Par
lamentair que foi a Roma e a q_ue se oonferiu aos m~mbros da delega\ião ou 
embaixada que S'e ·enconitra, nes'te ·monwnto, no Uruguay . . Dizia eu, no to1pioo,-
·que áque!.Ia fôra e:ntregue impo'.l'.'tancia pouco acima de ·20•:000$ pGIJlleI em-
quamto que aos que partiram para a Republica Oriental se havia designado 
uma importaincia de .5. 000 1i-bras, segundo declaração fe.ita da tribuna da Ga-
mar.a, pelo Sr. Deput aido W .encesláo lEscobar. 

Este topico não pôde s·a ir; tenho-o aqui (mostrando), em prova typogra-
graphica, com a dedar;;i,ção do censo.r, de ql,le fwaNa ·condemnado. 

Passo-o aos meus nobres co.Jl.egas, para que iS,S. EEx. di'gam, em sã 
oonseienc:ia, si oorm uma expre;ssão ofifensilva, si . tem a menor accusação, si. 
contém quailquer uma injuria. 

o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - V . Ex. seria incapa.z dP, injuriar quem 
quer que fosse. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Obrigado; apezar disso, a ce,nsura, im?la-
cavel, não deiimu sahlr a publtcação. , , 

EntrB f!l!umerosos fructos - e, si eu es qulizoose reliaJtair t();dos, não .chega--
riam as ses,sões doote resto de anno io-- um chega ao meu conhecimento, fra;n- .. 
camente irritante. 

iNão ignoram os nO·bres 100Hegas que foi le·vantada uma candidatura ã 
presidBnicia da Republica. A;pez;à;r dos com.ohaivos po.Ji.ticos haverem assen.tado 
que s6 em 1Sete~ro se tratairia do prpble'ma da ,sl_Jccessão presidencial, fructos. 
suprveinient:es pre•Qiipitara ma so'lução ·do rpTobl<'i:ma e ~eivararrJ o nobre .Presi-· 
dente do Estado de São Paul~, a, eun um discurso, pugnar pela candidatura 
(W:JJshing;ton Lui!s. 

A imJp.rensa tem, po.r:tanto, o direito e até o dever de examinar a vida 
polltica desse candidato e, no exfi>rci~cio desse direito. O Jorn:az, - diari-0 que me· 
é parttcularme!Ilte ca:ro, po0rque ajudei a .:!'aze.r desde o primeiro numoero a tê o 
de ha poucos dias, quando passei para a redacção do· Correio da Manhã _. 
ecotá pro1hi'bido, 'ClOmo vou compro;ya;r, de aiUudir, nos 1seus artigos á . vida poJÍtka · 
pro,gre.s!la ou á 'IJ.eis>so·a do Sr. WaS'hiington Lui's, que rpa;ss•ou a ser intangiv~. 

E veja V. Ex., Sr. Hresidente, como ~ defücaida a situação do jornalista:· 
a censma age corr:.o se .conduzem os · larapios espertos: apodera-se do que I:\1e' 
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·miio pertence e su•i:t1Drime, aipag% os vestígios do seu delict@; são l."etiraáos °" 
.·" ipaquets" da ,paginação, mas o jornalista não póde deixar aiq.Uelle espaço em 
ibraJ!!JC-0; poilqUe não s e quer que a populíLÇão vtslumbre que O ·jorna!lista tev~ 
a sita liberdade Oeiiceada :po.r u'm .pod:er es•tranho . · 

A fVÍ'O~enéia o ·Jo!I'naJista deve sod'fu-e1-a, caiiado: nem Um "ai !'', nem \L'll 
gemido, LJ'lenlhuma demo1nstmção de que .está o(pprimido·! 

LID' tail 1quaii oomo o lairrupio esperto, re,pit@, que nos bate a cavteira, que 
JllOS furta, nos dLminue .o patrimonio e t~ a habilidade de apagar os vesti· 
gios do seu crime, paira que ainda passemo-s por ,incautos, ,po·r bôbos o:ii tolei-
rões, 'ou im·a;giJnemos a possfüfilidade de haviermos perdido aquHlo . que, na 
~~Ldaide, nos foi fur.tado:: 

A mo-c.idaide da,s esco•las tem tam1bem um jorma:l . Quer com:vidax os ootu· 
dantes a ·comparecerem. ao Su'.[Jremo 'I'r1buIULl :rio dia do julgamento d-O habeas· 
corp'Us do p•ro!fe.ssor Bruno Lobo, e estã im1pedid'o pela eensura! ... 

Pelas columnas de um matutino, muiJto da feição do Governo, foi e11· 
tampado um amtigo-, não sõ de defesa do Sr. Washington liuis, C(}mo candl· 
.diató á Pir1es.idiemicia da iR€1PU•bJLca, mas·de 01'iJti.ca e a ou>tro amiter.iormente divul· 
gaJdo pe'1o O Jorn(J;i. Sohr•ev<;m a pro1h.ibição. a que aicabo de refei;'b1.,Jlle, e 
O Jornal está impo1Sisl·Utado de dar respo•sta, offereceilido 30, .grande publico 

.a i'rrl.Premão inexaicrt:a, mvea::iid±ca, de que, ·bwldo de ar.gumen:tos, capitu'lou, 
· ' O SR,' AYRES DA S:à:.vA: - Parece, a:Há:s, que esse proce~so está sendo usado 

peilo prO'prio O Jorn<J.l, em caso que se pas·sou com a m inha pessoa. 
O jornaJ .não quiz aoceiJtar a •contradLcta, á inverdade qne publieou, com 

referencia. á. minl:'a pe;;;soa . 
Ago,ra mesmo; YOl: :pedir a palavra e dar · á Camara, c.:>nhedmimto do 

fa{)t.>. ,• 
O 1SR . .ADoLPHo BElRaAMINI: - O Jornal ·dec1a1·ou, 1peremrptoria'.IT!ente, a 

V . Ex. que IIliio 0JCceitaova? 
iÜ ISR . .A.Yiil!lilS DA 1SnNA: _:..._ 0 lfaicto occO.rreu a 19 de Aigosto e, até hoji, 

.·- . - ~ ,essa contTaidfota não foi publicaida. 
O SR' ADbWHó Ê®RGAMINI: - Is$o impresi•sona, reailmente . . Entretanto, 

.qt{em ·C(}nhece, a vida de j-0.rna.1 sabe que este :faieto. pó.de ter outPa eaúsa: 
Com.migo·, por exerqpJo, tem acoLiltecLdo ver sacrificados artigos ou noticias 
.que me são JHJ'dlda.s por .a,m,igo.s a que desejo ser'Vir e não' consi.go devido á 
carencia de espaço, dias segu.idos, até Pe'.!'der a 01):pmitúnidade. 

0 SR. LEOPOLDINO Dl!l ÜLIVlll:mA: - ·E' da vida do jornru. 
O SR.· AYREls DA sll.vA: - Tr;.tava-,se de puMtcação insu>ltuosa a uma f~, 

·.mllia que o ·redaictor' conhece, publi1caição a :q u e deu guarida no seu 'periodico, 
e ·aibso<lutam~nte não ·ooceitou. ·a ·resrposta que lhe foi 'of,ferecida immediata· 
=erute. ·. 

O .SR. 'IAIDo·LPHO BElRQA.MINI: - Não é bem· não i<llC'ooitar, como• o nobre col-
·a·ega · aiffirma. Niio ipublicou até hoje ... 

· O SR. ·AYRES DA ·,SILVA: - Deipoi.s de tanto temrpo, sõ posso acreditar que 
mão acceiltou a resposta. . º· SR., ADoLPHO BEJRGAMINI: - s érá, taJ'V'ez, o . meu· n@bre co!lega; invu· 
luntaJriamente 1n(iÚsto. DecoITe:rá de outra caUiSa a não p.ubli.cação; conhe~o, 
in:u1to bem, ito1éi·:i, a rledaicçãJo do O J!Jrnal, a · sua otientação e os· seµ espirifü 

-d.-e jwtiç.a, paira >p.o.der aiss·everar, com pUena seg1.11rança que, 'CDm certeza, h({Uve 
outro motivo qualqu~r que impediu 0-U retardou a publicação da 00Ilíra:dicta. 

O 1SR. AYRES J>A SILVA: ~ QU.aindo se olftf'ende uma familia, uma. pessoa 
aibsorlutamlemrt:~ não põd:e haver motivo que suste a resposta, que . vem escla· 
irecer o faic:tçi . 

o SR. ArnlLPHO BERGAMINI : - AHá.s, acho muito dififcil que o Jor"al 
::fizesse publfoação ofü'.ensi.v.a a uina !familia ou 'lima pessoa. 
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O SR. LEoPOLIDINo DE OLIVEIRA: - Ai'Jda hoje, o prp,prio O Jornal publica 
·uma cairta, que co•ntra.diz uma nota sua aruterio•F, a res0p1elto Q.o Sr. Mel!o 
Vianna. 1 

' O 1SR. ADoLPHo BERGAMINI: - E ness<1o publtca.ção à censura a\nda u rr:a 
vez interveio; lá estão quati:o ou cin\!]o Unhas borrádas, Pór determÍJilação da 
ceneum. A .pagt'na já estava estereotypada e só Jiouve o recurso do formão. ' o SR.1 

AYRES DA SILVÁ: - Desej.o ouVÍII' V . Ex. para depots dar, ãa tribuna, 
as exipl·icações. · 

O SR . Aoi;>LPHo B)ÉÍRGAMINI : - Tambem ouvirei, com muito prazeil", V. Ex ...• 
O Jornwl, dizia eu, ,Sr. Pres!Lden.t:e,, esibá v:iirtuailmente ppo·hibido., por de-

terminação da oensu.r-a, 'de tratai- em suas colunmaB das' oo·rsonailidades do~ 
Srs. Washlngto1n Luis e MeJ.lo Vianna quanto á suoc;essão preaiuenc;al. 

A inde!Pendencia do director daquelle orgãio de publicidade tem contra· 
riado, pro.fundamente, os homéns ·do Go·vem10 . Ta'Ilto asism que, ha poucos 
dirus, esteve ameaçado de airis·ão, p.o!!'que não ·OO 1s•UJbmetteu1, pl:IBs·ivamente - e· 
hoje, mais do que nunca, se q~ a . pasisiviliade oeomplema ·- â:s de.term1maçõeis 
e-0 censor. Corn:~cio do seu direito, Fetrucá., ~ocura, pera p•ersuasão, convencer.· 
os censoces de que a pubUoação prnteindtda :não incita á revolução, nada tem 
de ionco.nvenieinte á orniem publica. E, icomo é reca1cttrante, mas recalcitrante 
no exercicio de uma i:>rerogat1va Iegitlma, jl'.L se q,he acénou com a ameaça de 
reccil:hel-o á emwrvia como tem acontecido a •.outros. 

Exihibo a comrmUJIJ.~cação que ine fez o JP·te2la;do amigo, illustrad; pro-
fessor de direi.to, infre1p1do j,Ol'Iíalista, :or. Assis Ohateaiubriand: (Lê) 

"!Meu caro BergM!lini - .!!.- vo:cê, coíno inosso veLho a:mig0 e com-
.painheko de trabaiLho, veirnho solicitar a fineza G.e declarar da trfüuna 
da Ca:mara o seguinte: 

O Jornal deixa . de resrpo·nder ao .artigo pub'l.icado 'Il'O Paf,z, pelo 
.Deputado ipauUs.ta Í>r . Heitor Penteado., po·rque re·cebeu i·nÜmação 
do ser•viç.o de censura, rvae para duas semanas, para não mais discutir, 
de qualquer fóorma, a pe(>soa .ou os aicto:s iPUblicos do Presidente Wa.s-
htngton Lurs. Mútatis mutand.is o impagavel Dr. Meilo Viannl!L ' 

Estes dous ·coID1P:atriotas :são hoje tabu', entre nó's. Pela prirr:eira 
v·ez, ma· sua histo-ria, o Brasil tem ·como candidato á . presidenda um 
cavalheiro, em torno de cuja acção publi-ca está terminantemente pro-
lhibido pel.o Go·verno o debate da.s co.nsciencias emancipadas· da su-
pel's:tição da tnfaJ"libilidade o.fficfaJl . 

Peço -:Jhe a bond:lide de transmittir, ' ,por iv.iermedio da sua pere• 
g.rina e nobre voz, esta 16onfÍ'ssão á Gamara, afim -de que o nosso si-
lendo, d!eante do arti.g<o do i1llustre ;pa;rl•ainentar .poaulista, nãio seja in-
.W!·p1cr3~o de m-0iclJo .menos ailr.oso pare O Jornal. Orei'a-me sempre 
.seu veúho amigo e compamheiro dedicádo, .Assis Ohateaubriai/U'!,. Rio, 30 
de Ago:sto de 1·9.2'5. " 

E' inacredita;vei] que, em 1uan p:aiz da vaistidão te·rritorial do nosso, com 
difficuldade.s erno•mneB ' na transmrssão do pehsamento, no intercambio -das 
idéas, se atire de chofre, com exiguiG.aide de tem·pÓ, uma candidatura á suc-
Cf.ssão pJ:1eside111ioi:al e o\l·e i1U:p:eça o debaite e mt'O'I'no do nome escofüid.o nos con -
ohavos Oiffi.ciaes, de sorte que a 'Nação despertará tendo a di-rlgi:r-•lhe os des-
tinos um cidJaJdão, que não conhoeae d<Nidmnerute, que· não esco1Jheu, não exa-
minou, r{ão elegeu e :lhe ;foi iID1Po-s.tc{ pelos JitOliti-cos, em seu nõme. 

E' o artificio, o ardil a cila<!a ! 
O •P'°"º b~'l3Jsiileir-0 S!e deixam desmr'..J.d~ !mpünememtil . Affronta;vá to-

dos os .sacrificio.s, por mais dÓiorosos q4e s·eja."Il, reagirá ene.rgicamemte, pu-
gnar~ com tena;cida;de e patriotismo, até reconquistar ·a sua liberdade á luz 
da qual o Bra:si,] i·e::,plandecerá em toda a sua mjl>gnifi~encia per:amte o mrund<ll 
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ou!Jto. ante ·a "hurnan.idaide. A grandeza de l.\m po.vo se affer!l pela consciencia dO 
seu. ~ti!)! (Mwito bem:; muito bem). 

O Sr. Azevedo Lima (*) (para uma expUcação pessoal): - Sr. Ptesi· 
dente, para dar ·bem uma prova de como · o sitio,. com a sua collaterail cen· 
sura, .estJá (llOOjudicamdo e 'irâ necessariaimente prejudicar a éa:rnpamha de 
(lll'Opaigal).da em to;rno .dos nomes· dos candidaJtos á su:bstituição' do actuij,J 
Pres·idente da Republica, .basta attender exactamente .na circum1Stancia extra. 
o~dinaria e ine:xip.Jkavel de estar a policia :impedindo que ,cert'os orgãos de 
publicidade do Districto ;Fede,ral exar,em soibre a figu,ra de um dos candi· 
datos, .Sr. Washington Luis, a critica que -é justo, e mais do que justo, é 
dmprescindive'1 que se faça em derredor dos candidatos que se apresentarem 
â successão presidencial. Tratando-se, po11ém, da" pessoa, .por agora cevcãd~ 
do certas immunidades, que não posso. com(llrehender, do 1Sr. Washington 
Luis, não . ;permitte a censura, de alguns dias a es·ta .parte, que O ·Jornal e 
O Jornal àQ Povo ;pubJ!i:quem QS seus edito:riaes que commentem aot0;s adinl· 
nist:rativos .na vf.da progressiva do 1S.r. Waishlngton Luis. 

(Muitas vezes, aliás, quasi setnp.re, esses . jornaes não excedem os limites 
da iboa urbanidade .de imprensa. nem são .passiveis, siquer, da censura dos 
homens mais meldnd:rosos . Haja vista ao ·que occorreu com um airtigo que 
O Jornal, ha dias, ;pretendeu publicar sob o titulo - A Sauàe Publi.oa e o 
Governo do Sr. Washingt()ffl,. 

Vou ler os .termoa · 'para V . Eoc. ver.ifkar que se n~o 1Póde depi:ehender 
delles houvesse· O Jornal aggredido de maneka insolita ou .fndelicàda á 11es· 
soa ·do candicJ..áto official á presidencia da Rep~blica . (Lê~ ' · 

<Como V. E~. a<:)aba de .vêr, :Sr. [f>;r.esidente, .n.ão aberra_ absolutamente 
dos termos de · cortezla curial '<! artigo a que -a censura oppoz o seu veto_, 

Elle será. 'PubUca,do., attenta a leitura ·a que , acabo de proceder; terá: in· 
gres·so nos Awn<zes da Camara dos .Srs. Deputados. E a M·esa que nunca se 
esquece de exercer seu ipoder d·raconiaiio lllO sentido de raspar üs termos que 
a seu livre alvedrio entende ·impro,prios, -nos discm.rsos da üPi!JOsição, esfou cer. 
to não terá. em relação a este artigo o ·ensejo de exercer a sua acção di· 
ctaforial. . \. , 

Jiá que me encontro na tribuna aproveito a opportunidade para commU• 
nfoar a V. Ex. e iá Cwrnara que ha dias Tec.ebi, ·por mão propria, da-·ÍJ9fle 
do Tenente J.oão Cabanas, cuja :bravura o. cerca jâ de uma aureola de figura 
lendaria dos movimentos revoluciona.rios de S. Paulo, uma longa e exhaus· 
tiva; carta em que · esse tenente da policia paulista, :presenten':íente na cidade 
de Buenos Aires., em descanço e â [procura ·de tratamento .para sua saude 
combalida, carta na qual m.e [pinta com côres bastante vivas e em termos 
sobrem'O:do enthus.fasticos, os iJltimos episodios em -que se viu envolvido na 
campanha do Estado do CParanâ : 

A'o mesmo tempo descreve as relações que se 1haViam estaJbeleoido entre 
o coronel Jo-ão 'Fran.cis-co, que desertou tã.o ruidosamente das filei.ras revolu· 
clonarias, e o gern:iraJ 1Izid'o:ro' que se acha, por .seu tuFno, tamibem em trata. 
menta na cidade de oAs.sum'.pção. -

Não procedo, Sr. P-residen.te, á ,:leitu;ra dessa Jonguissima mdssiv:a, por 
jt::~gar desnecessario 'fazel-o afim de ;p.ro.var a regularidade e · o ,patriotismo 
com ·que vem 0.perando em todo ' ·o longo drama revoluciona.rio a illustre 
pessoa do general I zidoro, cuja ho:rioraJbilida<le esM, sem ·duvi<la, acima de 
qualquer accusação, mais ou menos aleivos·a do co;ronel João !Francisco. :Els· 
tou certo de .que em !breve serão· da;iios á 1uz os dvcumentos fornecidos Pelo 
pr~p:rfo general .Izido·ro, e com os qllaes este arrasará de uma vez todas as 

. (*) Não foi revisto' pelo orador. 
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·insinuações ' malevo.Jas do coronel · João Fraincisco, demonstrando tambem, ao 
mesmo passo, que a convencional bravura desse coronel, que item tãó g.rand<l· 
facilidade em uJtrajar a honra alheia, não caibe em si quamdO, é cha.mado a 
prestar contas, de maneira mais positiva e categeri~a. 

·Quero apenas co·n:signar .no meu discurso de hoje ,que o· denodado tenente 
João Cabanas, ao ver '·que ma Capital Federal um jonnal acolhia em suas ~olum
nas certa carta da lavra dü Cel. João Francisco, em que elle considerava em 
termos ultrajantes o· ,seu chefe, não hesd·tou um momento em dirigk--se a esse 
mesmo orgão de pubUCÍdade, of:Í'erB{)endo re&posta rpereID1Ptoria á failsa ac-
cusação. E, tal quail o:ecorreu com ·o_ rpreclairo conf.rade· que acaba de aban-
donar a tribuna, nãio foi dada ã estampa essa carta, não sei ibem porque moti<vo, 
mas não o foi sem em•bargo da insistencia com que o missivista lhe sol1citaiva 
a inserção no jornal. 

Fazendo essa declaração 'da tribuna da Camaira, attendo á soUcitação· do 
tenente !Caba.nas, como tenho attendido reiteradas .vezes a todos os pefüdo_s 
dos meus JPatricios ·e dos cidadãos .que appeUam para a mmha voz, afim de 
que sirva eu de veil·icu1o aos protestos que -entendem :faz;er comka o estado 
de perturbação e de subversão da oroem constitucional produzido ,pelo pro-
prio Governo. (Muito bem; m!Ulito bem). 

O Sr. Baptista Luzardo '(*) (para uma explicação pessoa~): - Sr. Pre-
sidente, antes de ferir precisamente Ó a.ssumpto que me traz á tribuna, quero 
·Pronunciar duas palavras de protesto, de revolta e de indignação co·nt'ra a 
altitude do Governo em relação aos academfo·o.s lbrasHeiros e, especialmente, 
contra as violencias praticadas na ;pessoa do eminente iProf.essor Bruno Lo'b.o-
priyado, .ha va.rio·s ilias, de sua Hberdade, e recluso, como Téo de crime co_m. 

' m'uln, nà Ca'Sa ·de Deteni;}ão desta Caipita1. , 
Sr. Presidente, não posso1 sopitar a minha repuJsa; mão posso abrandar o 

tom deste caloroso protesto, porque .não comprehendo que um paiz como o 
nosso, que galgou as culm.inancias da civi.Jização, seja theatro das scenas as 
mais vandalicas, as mai1' contradlctocrias. 

Por que se ;prendeu o professor Buno . Lobo? Que crime commetteu esse 
grainde orientador da mocidade, não dessa mocidade que está !Passand'O h<l}ô 
pelas escolas brasileiras, mas de gerações consecutivas, porque ·ha 2·0 annos 
a nossa Fa;culdade de ·Medicina tem como fJorão· mais expressivo do seu 
co~po docente, esse mustre lente, cathedratico da disciplina de bacteriologia 

O SR. LEJoP0LDINo DE OLIVEIRA: - -O n'obre leaàer, que está ouvi.ndo 
V. Ex., naturalm:ente dara ex;plicação completa do facto. 

0 'SR. BAPTISTA LUZARDO: - Vernho aiqui, 'Sr . PresMente, PTimeiro, COl!IlO 
representante directo, que me consideTo, da Nação brasUeira; segundo, como 
alumno, que guarda ainda c'om g.rande c'arinho a recordação das auJas mara~ 
vHhosas do professor Bruno Lobo, quando, por volta de 1914, cursava a Fa-
culda;de de rMedicina. Desse 'ternp'o .para ciá, rSr. IPresidente, nun'ca arrefe-
ceram as nossas relações. Antes se teem inrt:ensid'icado e estreita.do ca.da ivez 
mais. :E é em nome .de taes sentim.entos que venho •iançar dá tribuna da 
Camara o meu ·p.rotesto contra essa priosão .i·niqua, contra esse gesto, de pre--
potencia qhe nã:o deprime o viiipendiado, u:»orque é dos ;gestos que s6 di-
minuem ·quem os pra.tica, porqu,e os que soffrem sahem com os louros· da 
.glorificação e com as bençãos de todo esse iBrasi.l livre, de toda essa moci-
dade estudiosa que se a,pproximou dos seus· .graindes mestres. · 

Ao que ~me cons·ta e se ;vem diz.endo desde o· dia da. pri'São do professor 
Bruno Lobo, foi elle detido <Pelo crime de ter tido a audacia de, na tribuna 
do :Supremo Tribunal, defender . os es:Í:udantes de medicina ha largos mezes 
martyrizados nos . seus Meaes, prejudicados no.s seus interesses por uma ~ei 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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iníqua, .por uma Iei que 1nem merece esse nome, que é um ver.dadeiFo fra.n-
.g·a].ho, reed<itaid'a tantas vezes, <}heia de modificações succes·sivas e, ainda agora, 
aca!bandq de soff•er o esty.gma mais :ferrenho do seu complet0 a-niquilla· 
menta pela mais alta ·Côrte dé justiça da nossa terra. 

Tão fatidiica naJSJceu , a celeberrfuna refo.rma do . ensi~o, t$J.tos os tor· 
mentas por que "tem passado, que o pro.prio Gover.r).o não p0ude, ,por mais 
que quizesse, amparai-a, icabanqq por decretar a 1n1a inutilidade, e damdo 
ganho · de causa a esses moços, .que a vinhaim comibaterndo ha la.rgos mezes, 
·por isso que o ultimo decreto do Governo não fa::. . mais d© q·ue revogai-a. 

O 1SR. VIANNA Do ICASrrELLO: - Do que 9,umprir sentença do. Supremo 
'Fribunal. 

O SR. LEOPOWINo Dlil OLIV'lilrRA: - !Mas mantendo na cadeia o defensor 
dos estudantes. Bom meio de cumprir à sentença do Tribuna1! 

o 1SR. VIANNA DO CASTlilLLO: - Isto é outra cousa . 
O SR. LIDoPoLIDINo DE OLIVEIRA: _\. O Governo .-pulblicou mais um decreto 

rnegal, porque' não tinha autorização para tomar essa .providencia, 
O SR. AzEVEDo iLIMA: - - Boje, para ser advogrudo das victimas ;pera.nts 

a justiça, é .preciso ter mui.ta audacia. Vou contar um fac:to, que tailvez nãii 
seja do •Conhecimento dq leaãer . T·en>ho -um aimigo, m.eu advogado 1110 pro· 
cesso em que estou envolvido por causa da Cama ra, que foi metttdo 111a c1t-
deia, a titulo de ser mBu patrono. iNem ma:is o d!.reito de defesa é permittido! 

O SR. LEo?oiLIDINo DE OLIVEIRA: O decreto Insulta aq T•Ibuna.J e aoi 
estudantes. 

o SR. VIANNA DO OAS'l'EJLLO: - V. Ex. não põde dizer isto. o Gtlverno 
tem alta ·noção da sua dignidade para nã-0 insultar, qu·er o Supremo Tri· 
bunal, quer os éstudantes. 

O SR. LEoPoLDINo DE OLIVElIRA: - Alglllls dos ministros manifestaraim a 
sua extranheza · mn face de certas expressões que se encontram nesse de-
creto. 

O •SR. AzEIVEDo LIMA: - O Governo talhou a carapuça rpara o Su,premo. 
o SR. VIANNA DO CASTEL.Lo: Não tailhou. V. Ex. é , que quer ver cara· 

rpuças onde ellas não exi·stem. 
O SR. · BAPTIS'l'A LuZARJDo: .fuproveito o aparte do · no,bre _looàer da 

maioriá, que acaba ·de affirmar que o Govér.no tBm alta comprehensão dos 
seus deveres .para icem o !Supremo Tribuna:l. 

Eis o que não ve jo :p.o !Governo actual, de que 1S. Ex. é aqui fügura re-
presentativa. 

O 1SR. VIANNA Do CAsTELLD·: - V. Ex. est'.ê. ,equivocado: aipenas sou 
lc(J,iJ.er da maioria da Camara. Acho· intéiramente errada a expressão·: leader 
do Governo·. O Govern(il não· tem 'Ceader, , 

o 'SR. LEOPOLDINO D& OLIVEIRA; - V. Ex . ' entãq, não representa o pen· 
sarnento do Govel'no·? 

o ISR. VIANNA .DO CAS'l'ELLO: - Per.cj.ão, sou o repl'esent,ante da maioria 
da Ca;mara des Srs. J)eputa;dos, que sustenta o Governo. 

o 1SR. LEOPQLDINo DE O'.LIV'ElIRÂ : - ·!Representa, 1portanto, o pensamento 
do Governo. · -

o SR. VIANNA DO CASTELLO: - Não conheço essa figura de "leader" do 
Governo-. 

O 1SR. AzlilvEsó LIMA: - V. iEJx., então, .não conhece os factos em que o 
Governo está ·envolvildo?! 

;Si li.sisa dáerencia que · V. E 'x. diz que o. Governo· tem para com o llu· 
;premo fosse real, o Ministro Guimarães Natal não teria, .por um triz, esca· 
pado á prisão, pa-ra a qual o q11izeram mandar tam1bem. 

O •8R. VIAN·MA Do GASTELLo: - Ignoro esse facto, ma~ é V. Ex. me,smo 
quem declara •que ·elle escapçm. 
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o SR. IlEoPOLDINo DE -OLIVJDIRA: - Com'o. escapára de ;violencias o saudoso 
Mini·stro 'Seba;stião dé Lacerda. 

o rSii. :BAPTISTA LuzARDo: - Não estou de a.ccôrdo com o illobre leaàer, 
'qua.ndo a;ffirma que · o .Governo tem .noção exaicta. do respeito que deve a<> 
Suprémo Tribunail . 

o ISR. LEOPOIJDINO DEJ OLIVl!lIRA: - El!ltâo, iPOr que i!lão diz o Governo a 
razão da prisão do '.l)roféssor Bruno Lobo? 

o 1SR .. AzElVElDo LIMA: - -Sei que se cogitou, até, da prisão· do proif'essol! 
Mauricio de Mederiros. 

O SR.·· VIANNA Do 1CASTELL0·: - Posso asseverar que nin.guem pensou na 
prisão, do profess'or .:M:aurido de Medei-ros. EHe é que andava com a pulrga 
na orel'ha, ou a!iguem por ene. · 

·o SR. LEoPowrno DEJ OLIVEJIRA: - V. E.x. •tamto ré representante do Go-
verne que, segundo acaba de ·conf'essar, não se pensou nessa pri11ão. 

O SR. VIANNA Do CASTELLo: - Estiou .sempre ·em contacto com os homens 
do Governo, a começar pelo !Sr. Pres.jdernte da ReiPU'blica. Por isso é que 
posso prestar tal i·nfo·rmação, perfeitamente ·exacta. ' 

O .SR. LE'oPoLDINo 
0

I>El OLIVEIRÀ: - 1Sei., porém, que o delegado Ohagas 
esteve na Faeulda·de de Medicina e ameaçou de ·prisão e· professorr Mauricio, 
caso usasse de determinados termos na oração qµ·e ir.ia prof.erir. · 

o SR. VIANNA DO· <CASTElLLO: - Isto é outro.' caso. 
O .SR. AZEVEDO LIMA: - Aliás, jlá esteve preso, •duas ou tres vezes. A 

impressão que se expe.rimenta é que- o• Governo tem h0rr-or á intellectuali-
dade brasileira. Çl-rande tem s:iJdo o numero de professores detidos pelo actual 
Gover.no: os Srs. Baolrnuser, .Labor.iau, IMJario Britto, Oitica, Bruno Lo'1>o, 
MauricÍo c1e Medeiros e outros, cujos. nomes não me acodem, de prompto, 
á memoria. E:ste Governo, decididamente, não se dá. 1bem com a intel.Ji-
·gencia .. , 

O SR. BAPTISTA LUZARiDo: - Sr_ Presidente, dfaia eu que o riobre Zeader 
nccentuára a alta noção d'e mo·ralirdade do ~ver.no. 

O ISR . VIANNA Do rCASTEJLLo: - Falei em dtgnidade. T 'odavia, não vae mal 
a expressão c1e V. Ex. 

O SR. BAPTISTA Lui ARDo: - Ora, S·i elle é assim cfoso da sua morali-
dad~. como deixa ·sem e~plicação a prisão do, 'Profe.ssor Ba:'uno Lobo. 

Atê hoje, o Governo, .pelos seus r ·epresentantes dir~ctos, não -deu ao pai2' 
os motivos dessa prisão. 'Si o .ptof<essor-Brun0 ·Lobo commetteu algum crime 
e desse crime ha vestigios, por que raziio não vem o Executivo, tantas ve-
zes provocado, satifilazer a ·Curios~dade publica? 

.Q 1SR. VIANNA DO CASTEJLLo: . - V . ffilx. es1lá extendendo· ao publico em 
geral a sua prnprla curiosidade. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - E' um dever do, Govímno informar â. Nação . 
O SR. VIANNA Do CMlTElLLo: - Já. disse que o Gov~rno sómente tem !le 

dar sa,tisfação dos actos pratfoado.s durante o ·_ sitio, quando 'Pres•ta ao Con-
gresso contas desses a ctos. 

O SR. 'BAPTISTA LuzARDo: - Mas' ;quando. é que o Governo presta contas 
de seus actos ao Congresso? Jâ. isto devia ter aco.p'tecido, porque, pela Consti-
tuição, nos casos de estado de sitio decn,.tado no· tnterreg.no parlamentar, o 
Executivo é 'abri.gado a (Prestar contas logo que se reuna o Congresso. E.r,-
tretanto, já quatro mezes são. decorridos, e o Gove·rno nenhuma informaçã-0 
'mandou ao Legislativo. 

O SR.- AzElVEIDO LIMA: - O Sr. Antoillio Carlos .jlá declarou, na outra Casa 
a·o. Congresso, que esse "logo que", pôde ser interpretado pelo Governo como 
'"quando bem entender". · 

O SR. LEoPoLDINO DEJ OLIVJDIRA; - Quando reelama.rrios as contas, res-
pondem que serão p·restadas mais adeante. Quando pedimos informações, 
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allegam que el:las serão forneeidas ·quamdo prestadas as contas .. ~sim, a 
· Nação fica ignorando tudo permanentemente'. 

O .SR. J3APTISTA LT:TzA:IIDo: - Não procede a afiil'maHva d@ leader de 
. que somo.s nós•, os da minoria, os unicos .brasileiros ·que tee!Jl a curiosidade 
de conhecer os motivos da prisão do· professo'!:" !Bruno Lo•bo. E tanto não! 
isso exacto que, nesta hora, milhares de estudantes das no.ssas. escolas SU· 
peri'ores estão ·em .grêve, ·prestám.do com esse acto a .màis estreita solidarie. 
dade ao professor Bruno Lobo. . . . . 

O !SR. LEoPoLDINo DE OLIVEIRA: - Com ·a adhesão dos academicos dos 
Estados. 

Q :SR. BAPTISTA LuzMIDO·: - Outra attitude, aliJás, não fõra de espe(ar 
dos jovens academicos patricios, que trahiriam as tg"loriosas tradições da mir 
ciidad~ brasil'\ira, .si se conservassem alheios ao gravissirno faeto._ 

A mocidade brasileira semipre .p.alpitou pelas grandes causas macionaes. 
Os i-deaes de liberdade nunca ·deixaram de eneontrar éco nas classes aC31ie-
rnicas. Nas Faculdades de São Paulo e Recife, a juventude do nosso paiz 
a:br?>çou com calor os pri=nctpios democraticos. 

Ninguem ig,nora que os moços ibrasifeir-0s que voltavam de estudar na 
Eurepa, foram dos mais efficientes factores do proprto movimento dai fode-
r:i:>endeil!Cia, p'l'.'égando aqui a seus compatriotas as idêas de emaneipação. 

Foram ainda os academicos, batal1haid:ores indefessos em pról das massaa 
no·bres, cerno a aibolição da escravatura; fo.i no seio das academias, aquecida 
rielo ardor das intelligencias juvenis, que a aspiração de democracia e de 
Republica 'encontrou o mais valioso amparo, o enthusiasmo mais den6dado. 

Por 1s,so, digo que o.s moços ·de agora, dignos, por todos os títulos, dai 
.gerações que os prec-ederaim, teriam trahido as suas nobres tradições, si 
nesta •hora nã'o se encontrassem ao lado do· .pro'l'essox Bruno Lobo. 

O 18-R. LEoPoLDINo DE OLIVEIRA:, - Estão dando wm admiravél exemplo de 
·patriotismo e de coragem. 

O :SR. lBAPTIBTA LlfZARDo: - Os protestos sur.gem de todos os lados: a 
mo·cidade da minha ter;ra já nos teleg·raphou, para que transmittamos aos 
aca.demioos do Rio qe Janeiro a manifestação Ida sua solidariedade, o que eu 
faç-0 em um ampfoxo cordial aos jovens daqui, em nome dos riograndenses, 
vara que todos se mamtenhai:n firmes, cohesos, dando tão ailta lição de ci· 
vismo e de amor ás grandes causas. 

:Sr. Presidente, o professor Bruno Lobo está p;reso, reoolhldo a uma casa 
d'estinada ·a rêo.s de crime comm1.1m; e os moti•vos dessa .detenção ninguem 
os sabe, o Governo não os revela, os seus representantes, rpor mais que 
sejam convidados ·e desafiados, manteem, o mutismo que estamos observando 
no leader da maioria. · 

Por que está p·reso o professor Bruno Lo.bo? 
O .SR. AzElVEDo JJrMA: - O lea<l!er de nada saibe; está como nó's outros. 

üu não quer saber ... 
O SR. ·BAPTISTA LuzARDo: - Que crime tem coromettid~ es.te illust1e 

C'Jmpatricio? 
Nã:o ha quem o diga, e este silencio veni confirmar o que é assegurado 

- que a prisão mão pas·sa de uma vingança pessoal e que o G:over,no se 
l]Jresta aos manejo,s inconf.essaveis de uma vinidicta particular. 

o SR. LEOPOWINO DE OLIVEIRA: - Essa prisão é um desafio aos lSrios da 
mocidade. 

O SR. BAPTIBTA LuzARDo: - .Affirma-se que, !110 caso, é o P·r.ofessor :R-0· 
cha Vaz quem se está vingando. 

Certo, não ·podemo.s affirmá.r que esta seja a verdade, mas tambem é 
certo qu·e ·de ver'daàe tem toda a apparencia, porque, de ·outra fórma, coono 
se ·explica-ria que o Governo mandasse prender o· P·rofessor' Bruno .. Tuobo 
!Poucas horas depois Ide ter . defendido, no .Supremo Triibunal, a ca;usa. dos 
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academicos, contra o regulamento de que se saibe ter .Slido. prini::ipal autor 
o mesmo Sr. [Rocha Vaz. 

0 rnustre leaàer disse · que o Govermo é cioso· das suas· altas ·;responsabi-
lidades e da sua dtgni&aid!J; meste cas·o; .não deveria ter commettido seme-
lhante acto. 

· Acaso o pro.1'esso'!" B'I"uno Lobo teve excessos d'e lingua,gem, aoom.an.dou-se 
na defesa que ~ez dos academicos, atacou iprutalmente o Governo, ~'llfl'in
gindo as leis da discipHna e da civilidade? 

Que eu o saiba, e o pre.prio discurso dado á estampa em varias jormaes, 
no dia immediato láquelle em que foi' proferi:do, não erucerí:a uma só pbrase 
menos cortez, que não pu!desse ser pro·h·unciada. no T;ribunal, ou que ferisse 
os melindres ·do GoveNl.o, 

E a pergunta se i-mpõe (\e :no.vo: Por que foi preso o professo.r Bruno 
Lobo? E a falta de resposta significa sem'IJ·re a .mesma cousa: a confirmà-
ção do que se diz, que o Governo se 1presta aos manejas de uma vingança 
particular, o que está ai!nda demú.nstrado no aparte que ha pouca ouvimos 
do nobre representante do Distr_icto \Feder.ail, ·Sr. Henrique Dodsworth, assi-
gnalando que fõra .proposta aos estudantes a U.berdaide :do .professor BrUJno 
Lobo, comtanto ·que cessass•em as vaiais, que terminasse:'. a panide, que 1I1ão 
se repetissem os gestos dos estudantes contra o Sr.. Rocha. Vaz . 

. o SR. VIANNA DO CAST.ElL.Lo: - Está V. Ex. pondo o dedo na questão. 
O .SR . BAPTISTA LuzAIIDo: - .Ah! o ·honrado leaàer vem em nosso apoio·! 

Então, Q professor 'Bruno LQ1bo é o autos dessas ... 
o :SR. VIANNA DO CASTELLO: - Dessas agitações, é um dos agitadoires. 
O ISR . BAPTISTA LuzAR!Do-:· - ... vaias que são daidas? Então, o nobre 

Deputado vae confessainrdo aos poucos. 
O 'SR. VIANNA DO. CA8TELLo: - iNão estou confessando cousa alguma; 

·digo q·ue elle é um dos insUgado·res,. 
O 1SR . IJ3APTISTA LUZAMO: - Um dos instigadores; logo, V: Ex. reconhece 

' que ha outros .professores - e, de facto, ha muitos - que estão contra essa 
' lei de e·nsino . · 

o SR . LEOP.OLDINO DE OLIVEIRA: - o . leader confessa que a .prisã@ é. 
illegal. 

o ISR. VIANNA DO 1CASTElúLo: - Não é illegal. vv. iEocas. VÍ/V€<Ill a requerer 
habeas-corpiis: por que não o requere,m a favo.r do ·PrOf8'$SOr. Bruno Lobo? 

O SR .. AzEVEDo LIMA: - Porque o Governo occulta a verdade, quando o 
Supremo Tribunal pede informações. 

O ,sR . iBAP:rtSII'A ·LUZAIRDO: ~ \Sr . Presidente, a theoria do .iUustre Zeaà',er 
da maioria é s·ingular. Então, o Governo pôde prenderá vontade?! 

o SR. VIANNA DO CASTElLLO,: - ISi estamos em estado de sitio •.. 
O Si:. BA.P'I'ISTA' ILuzARDO.: - O estado de sitio é para isso?! 
O •SR . VIANNA DO CASTElLLO: - Não; _ não é para isso, mas, durante o sitio 

V. Ex. não ne.gará que o Governo. tem o direito de prender. 
O SR . AZEVEDO LIMA: - O sitip· seI"Virlá para isso, quando passar a re-

forma da Constituição. Por em.quanto, não. · 
O SR. BA.P'I'ISTA LuzARIDo: - E' da maior igravildade o aiparte do no'bre 

leaàer, e, embora :s. Ex. o ·conteste, eu direi: o estado de sitio é .para isso 
mesmo, .para o Governo prender á vontade, .saiciar as vinganças pesso.aes!. 

o S!l. VIANNA DO CASTELLO: - 1Não apoiado; V. Ex. é que tka esta CO!Il-
.clusão. 

O SR. BAPTil>TA LuzAIIDo: - E' a conclusão a que V. Ex. me obriga a 
chegar . 

O SR. VIANNA Do CASTEt.Lo·: - V. ffil;x:. mesmo disse que a vtngança pes-
soal é do Sr. Rocha Vaz, o que, aJi.ás, constitue .grave injustiça a esse illus-
tre professor. 
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o .SR . . BAPTISTA LUZARDO! - Não é grave injustiça, porque foi V. Ex, 
mesmo que, .quando alludi a este ponto, declarou que eu estava pondo o 
dedo na questão, isto é; que tudo se ori.gi•na, precisamente, dQ choque entue 
O•B alumnos e o p .r.ofess"Or Rocha Vaz. INes.te caso, o professo.r B1mno Lobo 
é ,preso . . . 

b ·SR. VIA,N\NA no ICAsTE!úLo: ~ EHe é um dos in:sHgado.res . 
O .S.R. BAPTISTA !LuzARIDo: - .Admittamos: ·então, o Govenno é parcialis· 

simo, porque diversos outros deveriam estar p.resos. 
O SR. LEóPoLDrN·o DEl 0Lw.EJIRA:_ - E o leailer :não a,ponta - uma; paiavra 

do ;Sr. Brim©. Lobo; instigan;do os estudantes· á pratica de actos subvers ivos, 
Da propriii, pr;isito, el!e aconselha serenidade aos seus aJumnos. 

O tSR. A.zEJVEDo LIMA: - J!l que. instigasse: ·ê proprio dos •homens dignos 
aconselhar a mocidade a reag)ir, ·quando necessario. 

O 'SR. ;LEOPOLDINo !DEJ OLIVEJIAA: - <Aihi está a eX'Jllicação : o rp.ràfessor 
Bruno Lobo se acha p·reso, .por de!f.ender os éstudaiI'ltes! 

o rSR .. VIANNA no ' \CASII'Et.LO: - Essa exipr.essão é de V. Ex . 
O '8R. LEJoPO!!JDINo DE OLÍVEJIRA: E' o que'· se infer,,e do apart; de 

V. Ex. 
O <SR. BAPTISTA iLuzAooo: - Indagavamos dqs motivos deteFmi·namtes da 

,pr,i.são do professor Bruno !Lobo; g·raça a um aparte do honrado leade1-, fi· 
ca,mos conhecendo es·ses ·motivos. 

'o ISR. VIANNA !DO CASTEU.0: - Não ap'oiado; é .jnterpreta,ção de vv. 
Exas. 

O .SR. ·LEoi:>oL!DINO DE OLIVEIRA: - Graças a LDeus, a mocida de 'l:irasHeira 
•-s1lá m10strando que possue lbrio e, por isso mesmo, t.emos esperanqas no 
~uturo. 

·o SR. VrANNA Do CASTELLO·: - A moe.idade é sempre. generosa, po·rém, não 
se deixará a:rrastar pelas expres•sões de V;v. EEJ,x. · 

o SR. BAPTISTA LUZAR!DO: .- A mocida de - diz V . Ex. muito beni 
é sempre generosa . 

O 1SR. VrANNA. Do CASTEJLLo: - E abusa-se muito dessa gener0sidade. 
O ·SR. '.BAJ:n'ISTA LuzARDo: - A · mocidade é generosa, mas é generosa 1Pelos 

grandes ; ideaes, pelas aspirações :nolbilitante.s, nunca a sua genero,sidade se 
:manifes tará, por exeni pfo, .em pról da mesquin.lrnz de alguem que se preste 
a ·;9er instrumento de uma vingança' pessoal . 

.A!gora, diz o !Ilobrie le.ader que o iST. pro!fess·or Bruno Lobo foi preso 1por 
ser tido como um dos instigadores dos !Protestos contra essa reforma. 
' Pqis b_em, esses i;stigadores são innumeros , é a qNasd tota;Jidade das 

oong.rega_çõ·es da Faculdade de Medicina e da E scola Polytec•J:mica, que nlio 
.pode concordar com a red'o•rma, e a Faculdade de Direito itambe.m fez causa 
·com1mum nessas manife\Stações . 

'São esses, então, os grandes instigadores do movimento, os que e0stào ln-
cutindo no espírito dos alumnos a reaieção legitima na defesa dos seus direi· 
to;, e ~ •soíidaried.aüe devida ao pro.fesser rB-runo Lobo, o qual, sabendo sob 
que regime~ ' estamos vivendo no Brli:sil, não ~·é a,r..receiou . de ir r,att·r cinar, 
com. todo o caior ·d.o seu entllrusiasmo a causa dos es·tudantes b1'as l!eiros -
dos estudantes bra;;ile1ros, s·im, porque a.· r efol'lJla elo ensino prejudicava os 
direitos de todos os j.ov"'ns que .cursam as Faculda des Superiores, assim como 
os eollegio.s secundaJ!lios. 

O .SR. LEoPoLDINo . DE OLIVEJIRA: - Apoiado . E que fizeram os moços'? Re-
corre•ram ao Judicia rio, dentro da lei, e obtivera,m o "acicordão·" do S.up~em9 
Tl'ilb una,1 . 

0 SR. V,ANNA DO CASTEJLiLO: - E •que 1fez o Governo? Obedeceu ao "ac-
Cürdão". 
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O SIR. LEÕPO'LDINo DE OI,IVEIRA: -;--- -E, ;ponque o Governo lfoi vencido, me<tte-
S8 :na cadeia o defensor dos estudantes, e: . estes são có·rriÇ!os a pata ae 
cavallo. 

O .SR. VIANNA Do . GAS~'ElLLo: - V. Ex. é que "inter.preta dessa forma os 
actos do Governo . , 

O SR. BAPTISTA LuzARDo-: - Ainda ha um çi.spec;to que e:videncia não se 
tratair mais do que de um · gesto de vingança do Gove,.rno: o caso :foi ju1gado 
pela nossa Alta Côrte de Justiça que, na sua sabedoria, deu razão aos estu • 
dantes. Então o Governo, não se po·dendo vingar desses ootudantes, nem do.s 
!Ministros do iSuprnmo Tribunal e precisaindo de uma victima, que fez? 

Agarrou o profes sor Bruno. Lobo, .par.a sa cia r os seus desejos de vingança, 
da,ndo-lhe o correctivo que precisava, e, como não ;p6dia .fazel-o na grande 
massa de estudruntes, apanhou justa m.ente a quelle que sym.bolizava as idéas. 
dos academi·cos . ~ 

O Sll. VIANNA DO .ICAsTEJLLo: - V .. 'Ex. lha pouco affkmou qué a vingança 
era do p•rolfes:;or Rocha Vaz, e que o Governo, apenas se prestava a satis-
fazel·a . 

O SR. AzEVEDo LIMA: - E' a m esma cousa. O pTofes·sor Rocha Vaz, sobre 
,.ser creatura de grande confiança do Go·verno, ainda. é parente do Governo 
, e fürector de uma porção de êstabelecimen,tos o:llflciaes . Rep·resenta, p01rtanto, 
o protPrio Governo. · 

O S!l. BAPTISTA. LUZARDo: - . O desejo de vingança do professor Rocha 
Vaz, vamos admittir, seria um direito seu, inconipativel com os· individues d•~ 

orga,nização· .b,em lfeita, com as pess·oas de moral e ·cile caraçtel'.. Em todo o 
caso, esta seria, apenas, uma :fraqueza humana. · 

O Governo, pôr seu la do, podia, si ·qulzesse, ·e'!ltreg.ar-1se a e-sse sentimento 
exercer vingrunoa, mas o que não lhe competia, era, servir de instrumento par-a. 
que se commma ss'e a vindicta alhe·ia. 

O gue to-Í·na. o aaso mais revoltante,., é justaménte a .attitude do Governo, 
prestando .hraço forte para desfo.rlr o. golpe. · 

iO SR. AzEv.EIDo 'úIMA: - Corri isso, o Gove.rno ,quer mostr.ar que é 1fo.nte. 
o 'SR • . LEOPO·LDINO DEl OLIVEIRA: - E' a vaidade dos· homens de governo 

que não admittem nenhum movimento de 'hqstilfdad·€· aos seus actos, !egaes 
ou i!légaes . Os governantes acham que estao acima de tudo e de todos: · 
consideram-!se i'!lfal!iveis. 

O SR. AZElVElDO LIMA: - O Governo .quer mostrar que é fort.€1. Ueteve o 
professor Bruno Lobo; e amanhã, prendel'á toda a ·co,n.gregação da Fa-
culdade. 

O SR. LmoPoiLDINo DEl OLIVEIRA:: - 0 Gov~:r:no está c?insacto de maJtr'll:tar 
os politicos, por parte de ,quem não ·ha reacção, e então volta·se ago.ra contra 
a mocidade. 

O SR. V"IANNA DO CASTElLLO: - V. 1ÉJx. é a ine-lhor prova Elo contrarlo, 
O SR. LEoPoLDINo DE OLIVEIRA: - Não sei por que. 
O SR. AzEVElnQ LIMA: - Porque está .solto? 
O SR. VIANNA D.O CASTJjlLLo: - !Pela reacção !le ;S. Ex. no terreno politlco. 
o SR. LEOPOWINO. DE OL;rvElIRA: - PoS,SO· ainda fal;ar contra o Governo, 

porque ten11)0 immu'!lidades, sinão· estaria, ha mµlto tell'l!Po, nll outro mundo, 
ou na .oadeta. 

O SR. Az~o LIMA: -· Apezar das immunidades, quasi não escapeL Por 
'POUCO ia par.a a cade.ia. Não, devo nada 1á ICamiara, que não quiz que eu !fosse 
ijlreso, -:inas que respondesse a processo. ' 

ó SR. VIANNA DO CASTELLO: - E' a theoria constjtuclonal. 
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O Sa. LEoPoLDINo DE OLIWIRA: - .E não me envergonho de , mim mesmo, 
pela certeza. ·que tenho dos riscos que corru. 

o S'R. VIANNA DO .CASTELLO: - .V. Ex. não corre risco nenhum; V. EI. 
quer é exaggerar a sua .situa.;:ão. . 

o 1SR. LEoPoLDINO DE OLIVEIRA: - Não apoiado. V.. Ex. sa'be, tanto quanto ' 
eu, que sou um condemnado :rielai politica do m:0memto. 

G SR. AZEV'ElDo LIMA: - Do momento, mas ·tudo muda. Tenho muita fé· 
e·m que, desotà ma·nelra, as cousas não ·podem ir longe. (lia outros apaittes.) 

O SR. BAPTrsTA LUZARDO: - Não pretendia dizer tanto neste meu protesto 
contra o a:cto do Governo e .nestas palavras de a;bsoluta solidarledade ao pro. 
fessor Bruno Lobo, pelo seu gesto de abnegàção, ·decidindo ir ptrante a Su· 
prema Cõrte de noiss•a Patrla defender os 'interesses- dos estudantes. 

Mais, Sr. Presidente, considero bem empregada a exten1lão que tive de dar 
á mi>n'h.a oFação, :por isso que, •graças a ella, podj3'111os saber, ' por J.nd'orma.çõw 
vrestadas pelo leader da maioria ... 

O SR. LEoPoLDrNo DEl OLIVELRA: - Graves· e preciosas· informaçoes ... 
o SR. VIANNA DO CASTELiLO: - Ag.ra;decido a V. Ex. 
O 'SR. B.APTISTA LuzARDo: - ... quaes os motivos que haviam p.ete1'llllna· 

do' a priisão daqutJle eminente professor da l!~á.culdade de Med4clna d'o Rio de 
Janeiro. 

O SR. AZEVEDO LIMA: - !Só é de lamentar que o Zeader da maioria niill 
quebre, mais a .m.iudo, ·a sua discreção, para vir apontar os m0tl·VCJiS determi· 
nantes da ·prisão de outros braisileiros, tão mustres como d professor BrU'llo 
Lo:bo. Por essas 'ra.~.ões, alle,gadais pE·lo leader, imaginemos ciua.e5 seriam as 
outras, si S. Ex. ·-quizessé !fajlar! 

O 1SR. BAPTISTA LuzA:RDa·:· - Passo agora a outro assuffijpto. Ep:i dias da 
semana finda, tive, opportunidade de· citar o capitulo do ultimo livro do Sr. 
general Abi!io de Noronha, O resto àa verdJade, transcripto no O ·,Tornal desta 
Capital. 

Cuidei de fazer, nruquelle dia, os commentarios. que \l texto suggeria. 
Não o fiz, porém, por motivos allheips á minha vontade: todo o tempo foi to-
mado com a dis·cussão da lei do l'lliquilinato. Volto hoje,' ao assumpto, ilendo, 
a ·ntes de iniciar os meus commentarlos, a resposta que o ~ésmo general Abi· 
lio de Noronha âcruba de dar, tpe1as columnas da A JJ'olha da Manhã, de Siío 
Paulo, a uma carta estampada n-0s diairio.s desta .Capital, e da autoria dg 
Sr. marechal J!'ontoura, wctual ohefe de Policia. 

O mareohal F.ontoura, ne11sa carta ,que dirigiu á imprensa, pretendeu, sem 
alcançal-o de leve que !fosse, dar uma resposta ao general A·bilio de Noronha, 
mas foi de infeJi.cidade tão ·grande que, rquem a tiver lido, outro júizo n.W 
poderá formar, sinão o de que as ac'cusações arguidas pelo general Albillo de 
Norornha contra o marechal Fontoura são ve·rdadeiras, são· exacrt:(lis e tl'adu· 
zero, em ab1soluto, a verdade dos acontecimentos alli referidos. 

A carta a que alludo, dirigida á A Folha àa Moanhã de S. ~ :J?.il.ulq, diz o 
seguinte; 

"•Sr. Redactor - Como jfá disse,. não retf.r~ uma só 'Virgula do 
que esoreVi com relação ao modo como !foi fe.ito o Sr. Ma·rooha! Cár. 
neiro da Fontou·ra, Oheife de P~lkla do Dlstrfcto '.ll"~era.I. ' 

Entendeu vir S. Ex. agora, pela imprensa, de lança em dste, 
.para c.çmtestar esse tOUJfoo do meu livro ("O Resto da Verdade"), 
ll!li!\;s· com rullegações que muito oompromettem a sua elogiada sagacl-
dade e que demonstra= o melindre de que. esM _possuido, por ·ver o 
seu ·prestigio de "l(!esinte'ressado" defensor d·a legalidade; sulcaldo de 
traços' bem negros com , !!-S_ minhas- irrefutaveis déclal'açõ·es. 
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Escrevendo a sura carta aos jornaes, disse o Sr. Marecihal Forl-
toura que, em conversa commigo, "incidentemente", :llui de opinião 
que S. Ex. devia acceitar o cargo que, E1ntão se dlz;ja, lhe seria oiff"· 
;recido, aquelle de Chefe de Polic!a do D1str1oto Federal, mas que 
não é verdade q'lle eu o rtenha convidado, em nome dos amigos do ~ 
Exmo. Sr. 1Dr. Arthur Bernàrdes, a acceitar o cargo em apreç!J'. 

Fica ass1ni p.rovado, pela proiprfa corutissáo do Sr·. '.Ma;recihal 
Fontoura q~e conversei c.omsigo seibre a sua nomeação para, o cargo 
de Chefe de !PoHci.a do Districto Federal e que cheguei a aoonselhal-o 
.a acceitar tal. posto. Quanto ao !facto da no•ssa conversa ter sido con-
.siderada "um mero incidente" por .S. Ex., deixo ao crlterio do 'leitor 
i1rar a.s conclusões que mel'!~or entender. 'l'odavia, convém lfr!za;r que, 
.si fui a;oonselhar o Sr. Maredhal Foritoura a acceitar o cargo em 
d.\scussão, claro está que de antemão srubia que S. Ex. relutava e·m 
.\\,ttender ao convite dos amigos do actual Presidente da RepubHca . 

. Neg:a· S. Ex. a aftfírmativa que fiz de ter emittído malevolos eCJl!l-
ceitos contra a pessoa do Exmo. Sr .. Mareehal Setembrmo de Carva-
lho, de procurar afastar> e.ste meu illustre camarada do cargo de Ml-
:nistro da Guerra por illelo de uma sordlda ca!lliPanha. 

Neste po.hto da sua carta, o Sr. Marec~al Fontoura procura tapar 
o í'Ol com a peneira. Ninguem Ignora que S. Ex. sempre moveu 
systematicamente uma ,campall!ha contra o actual Ministro da Gue1Ta, 
que chegou a escrever uma carta de ampla divulgação pela ·,imprensa. 
e ·na q·ual !Procurava emprestar a cumplicidade no !facto de var'l.Oól 
o:fficiaes presos, coíno envolvidos na revolta de 1·92!2, andarem _ em 
plena liberdade pelas ruas da Capital 'Federal. 

ú S•r. IMJareC'ha1 Fontou:ra .tambem_ conte.sta que a acção da su;a; 
politica !fosse de completa dissidia nas vesperas da explosão da r~ 
volta que e;x:plodiu nesta Capital em 19!24. 

Nesse 1Ponto, S. IS. nada mais faz do que defender por obrigação 
a su.a prop:;-i.a obra; mas o 1qUI;) n1nguem põ•de contestar ê que os .setw 
auxiliares, os seUis agentes, apezar de andarem com os olhos ·IX;m 
abertos, saJbendo que o general Isidoro Lopes• e o co•ronel Paulo ae 
OliV'elra estavam envolvidos n.a consp1ra<;;ão que se tramava em Sã<> 
Paulo, deixaram ·que, na manhã do dia 4 de julho de J.924, esses dOU\IZ 
ofit'1ciaes embarcassem. para 1São LPaulo ·e aqui cfhegassern sem ser6'!l 
molesta,dos por ni.nguem, ~uando dessa partida do general Js!doro a 
coronel Paulo de Ol1ye·i-ra para esta caipital, devia ser ao menos 
scientificada a policia paulista. 

Confessa o Sr. M'arecthal Fontoura ·que eu lhe s.ollcltei a :t-eme!l;!!ll.. 
de 10 investigadores para S. Paulo, afim de verificar~ de visu o 
andamento da conspiração, mas que sempre me maplfestei opt1m1sta.. 

Ha flagrante contradic,gão nessa dêcl.aração. do Sr. Marechal iF'on-
toura. ·Si de facto eu al!mentasse idéas optb:nistas, como S. S. oTa 
declara, certo é que não J1he solicitaria, como alflfirma que solicitei, os 
taes investigadores que s .. 1S. ·hode• entende que de nada adea~tarla.ro" 
mas que não m'os forneceu ... por falta de vema. 

Entende o 1Sr. Marec'hail Fontoura ,que, na impossiibilidade ile me 
justifioar do meu estranho <Procedimento por occaisião da revolta que 
e:x;plodlu em S. Paulo, pi;ocuro crear lncompat!ibilidades '{>ara a isu1t 
pessoa. 

Nesse ponto digo a S . is: o que Appelles diss13 ao ·sapateiro: "Ní? 
. siitor, iiltra crepi.dam". O Sr. Mairechal Fontoura não tem comileten• 
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eia para assim se manlfestar. Acima dos · seus conceitos estão aiquel-
les do digno Pnicurador Criminal da Repu.bllca que, "como medida de sã. justiça", de "motu proprlo", solicitou a miniha lmprelJJ.'UncÍru no 
processo a .que respondi perante a justiça do m€·U paiz; nãó resistem 
.as suas tendenciosas investidas contra a minha ho·nra, deaiJ.te da sen·· 
•tença do 1nteg<ro magistrado .que ~!firmou, "não se :poder attribuli 
hem mesmo culpa ou "neg.Jigencia" no desemP,enho das min'has a;JW. 

. ll'.uncções" . 
1',inalmente, diz S. S. .que nem a paz -O.as sepulturais• respeite~ 

para emprestar ao general Philadelpiho Roclla, Intuitos que nunca 
toeve• e palavras que nunca pro.reriu. 

Declinei o nome des•se general, [lorque foi elle de facto o autor 
da fanfarronada, da p<hrase que tra.:riscr<Wi no meu Uvro. O facto 
desse .general s e·r hoje em dia fallecido, nad~ importa, porque si elle 
·éSt!vesse vivo como está o •Sr. Marechal ]'on.tout·a, a quem não temo 
enfrentar de viseira erguida, seria apontado ·c10mo foi no meu livro. 

Confessa o Sr. Marechal Fontoura •que está ind'ignado com o 
q ue esc revi a seu respeilto. Paclerw!a. Quem semeia ve·ntos, colhe 
tempestades. 

iSão essas, Sr . .redactor, as observações que entendo fazer á cairta 
que acwba de publicar na imprensa o Sr. Marec'hal Fontoura, pro· 
curando inutilmente reifutar um dos topicos do meu livro ora dado ,A 
;publicidade. 

Pela pU!b!ida;ção desta, ooillfesso-me grato. São Paulo, 30 do agos-
to de 1912ff. - Gerniral Abilio àe Noronha." 

1s :r. Presidente, procedida a leitura da carta do Sr. Marechal Abílio de 
Noronha eu reservarei prura am.anhã. os commentarios que des&jo fa:;ier sojJre 
Q as·sumpto, visto ser isso de todo impossiv·el, hoje, na exi.guidade dos tr.es 
minutos que restam p.ara que termlne a sessão. (Muito bem; muito bem..) 

O Sr. Adolpho Berga:t:nini: - Sr. ?residente, o Brasil têm a sua po-
pulaçãõ empolgada pelas 'desgraças que a af:fligecrn, em todos os esph·itos se 
aninha a idéa de revo.J•ta contra os J:>eiteraklos actos de .foa:-ça do 'Poder con· 
stJtuido, e, aos amigos do - Go·ver;nõ1, aJquelles ·que .te-em assento no Parlamen· 
to Nacionwl, não, accudiu que era mais um ·iLesafio., um gesto de reatção. 
aU;rar-se á :face da nadozyalidade da minha tera:-a ~sse projeeto de 'reforma 
c<:mstitu'Cio~aJ que, indissim·ulaveJment'e, · pretend.e cercar o E·xe!cu.tivo d'e 
maior som.ma de poder ainda, com a capitulação. dos direi tos e prer~gativas 
dos representantes dos outros pode<res constituídos na Carta de 24 de Fe· 
vereko, com in&ep.endencia e completa liberoad.e de a cção, d~ntro da respe-

. e.tiva esphera, dos q·Ue ·hairmo.niicos corressem no· exerdcio das >propTlas atlri· 
b11ições para collimarem a fe11cidade nacionaJ. 

Todos nós, Sr. Presidente, poderemos enco!ntr%r, no co.digo po<Htico, fa-
lhas ou Iacunas que seria conv'eniente retocar e :remove.r. ·Num:cia, pqré111, 
acudiria á mente de qualquer bi:as~lei:ro inspirado de bons propnsitos, pro· 
mover essa m9d:i!f'l•cação em um momento de agitação publica, quando a; se· 
renidade desertou de goV'ernantes CÕ•InO de gove<rnados, e al'IJdà., Sr. iJ?.resi· 
dente, ,para limitaa:-, cerCJear, diminuJr franquias constitucio.naes, que os con· 
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sti'tuintes de 9'1 co,nsw)Jsta:nciaram em terto e'Xip;resso, ,pooQUe estavaIJJ. j 'á na 
propria consciencia brasilei,ra, nas no;ssas " tradi.cçõ·es .e na nossa indole, pa.-
trimonio ·sagrado que não 'POd-eremos, por .fó-rma alguma, permittir seja vio-
lado por mãos .sacrílegas. 

l'!lsis·tir nessa refoirma, 'S;r. Preside,n>te, é p<rovocar, fazer, · diftundi<r, am-
piiair a maior revolução que. já se _praúcou no Brasil. 

Preforive1 se;ria que n.1antivessemos, tal como se rucha. o nosso estatuto 
politico, e ,aogita,ssemos de to:rnar verdadeh'-a e legi.tima, a ·r-epreselltação· :br:,i,-
sileira ·no Congresso Naci-onal, e 'POT·fiass'B!nos por dofaJr o noaso -'.Paiz de 
uma justiça Indepemd-ente; ser-ena, desaivaixonada e seve·ra. 

Em a:lludindo• á represe·n·tação_ verdadeiJ1a e justtç.a independente, ;recor-
d_o-me, ,Sr. Pres1dente, da _pa.lav:ra -0-raicu-Ja.r do .gra,ide Assis Brasil, éxip,la-
nada em uma cairta que deve ficar- inscripta nos ~ossos Aninaes-, e vara cuja 
leitura 'Peço venia a V. E x. e aos meu nobres col!egas. 

":Manlfosta,Ções para sati.sf,az;er lá :r>rutri-O'ti.ca curiosidade dos ami-
gos? Mas nada satisfará a essa respeita;vel nevrnlse dos ique espe-
ram :pelo .dia p~·-0mettido da. Lfüertaçã0. As nossas decl·arações estão 
no mamifesto de 21 de Abril. O mais é Mção, e netla estamos -
visivel e invisiv~Jmente. Quanto á faNacia da .-evisão; lá es~ no 
manifesto - que o ql!l.é o paiz re·c:lama nã0 são J-eiformas ,sedativrus, 
remendos, _pal.Jiativo.s, mas a remudelação -rafücal da iRepuj)licà, no 
sentido de q·ue e11a Tei>V'lp<lilque esses dous penhore;; da civilisaçãQ 
corrên.te e t ·rivia l que se chamam "reip.resentação verdadeira e jus-
_tiça honesta". E' eu·rto, mas é todo um programma. Lá se d iz ain-· 
da que esl>a remodelação não 'Poder\á se-r operada medi-ante as de-
~Oingas;- chi.canais e ·escusos (l(esivios d'õls prooes<i-0s o:r-OinaTi-os.,, njem 
.sob a inspiração ·e a ut-aridade_ da mesma casta que foi caiUsa ou in-
strumento do mal a s11ip1p:rimir. 

(E]ssa.s ultimas palawas nem de enco=·enda estariam mais a 
pro'Po.sito paT.a, 'Oi que se está pas-samdo: em vez de ouvir a opiniãp 
e dar-lhe a inicfa>tiva sobre a reforma, o offfoialismo se arro·g'a a 
1eade.ramça do mov·imento. E com q ue i,nsensaitez e falta, de elegan-
cl-a moral ·()/ faz: ao ap:resentar o- primitivo a nte--projectc, .tod!a a 
g-ente Slllpporia que se tTatava de uma combinação prévia cqm todos 
os poderosos usul'p'adores da soberaniJL, a!fim d e que nenhurn de-saira 
Viesse rugUar a gJoil'i61a dp' Ü·niCiador; eis, porém, que, nem , bem 1i.ra 
publicado o temido plano do Cattete, salta a dictruluTa do- Su.l com 
·emba!'gos perem(ptoTios1, e o ·des,po.ta liubrstan tivo :p\alsSla r(esig!Ilaida-
m'ente, sob as forcàs caudina a r chirtetrudas pelo despota &Jdjectivo. 
Isso não é sério, ném d'igino de c omme:htarios . ·A questão p.erma-
.n~ce ri.o mesmo <pé. O monstro tem cràvad-a IIlO f'lanoo a setta ,far-
!Pada da R.evoJ.uçiliu'; póide re!to-rcer~se e corcovear- oomo quloo,r, l:t 
f!:êcha penetrará mais e mais, Mé sa'hir :p~lo outro lado ... " 

E', Sr. <Pr·esiciente, o mo·vimento revoluclonari0 que .se tem operado no 
no1sso .paiz. o que ter1a có~di.+zi·do o ST. íP-residente da R e.puiblica a modifi.caT 
com:pleta e i•nte iramente a sua opin·ião a nterior? Que ia'Crtos terão o-c.corri-füi 
que o levaram a lfaJtar a inda uma ve.zi a palavra dada á N.ação Brasileira 

Dir-se-hia, S:r. ;PTesd<llenJ1:ie, !que o documento as·signado1 <pelo can.dida.to 
Art)lur Bemardes e lido aos poli-ticos que lhe of·:t'ereceram o costumrudo aga,pe 
oWcial, só !foi .Jemlbrado _para enganar a õ\pinião ipub.Ji.ca p·ara attbraihi:r SP 
~ympathia-s do povo brasileiro, e ;fõra leBcripto 'COm o proposito 1prer\;J.e ditado 
dõ 'Presidente Ar·thur BernaTdes, fa'ltar, uma a uma, re1igi9same111.te', todas 
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as promessas co:nHdas TI'esse mesmo tlocume:nto, <que se chama o seu •pro-
gramma de gi)'\rerno •. 

Leia-o V. IEx., 'S.r. '.Presidente, e e!Ilcontra.i1â, clara e exvressa, !lmplda e 
francamente esta opilil!ião exarada: .: 

"Não me rupresent{)I, SBnhores, ao eleitorado, com l<leas de Fevl-
são da Co'lllstltuição"·. · · · 

Era o 1Sr. Arthru,r Bernardes qoueni dizia a<> povo brasilei•ro, .sen-indo·se 
da op1portunidade que os ![)Olitic·~s lhe oflfereciarn, que não se apr,esent~va ad 
eleitorà.ao com idiéas de revisão da Cons.tituição. ·E, como se não bastasse, 
conti'nuava o e:ntão candida;to hoje iPJ:eSidente da B;ep·ullJi.ca.. · 

'"®x!ecutada com since.ridade e patr!üff.smo, deintro · d(e 1argus 
moldes Uberaes, ella é capaai, a meu ver, de assegurar o (lonsta'me 
progresso do paiz, desde que os seus execwtores, pis homens que o~
cupam o sce<nario ipciUti•co, pela força da acção e do exerruplo, exal-
cem o nõlSso meio á altura das instituições que cl regem". 

Promettia, 1Sr. IP•residente, de rfórma. indlssimuiaveJ e franca, q,ue, attln• 
gindo no sce.nfl,rio p_oli.tico, a mais alta investidura naicio:nal, "vede força da 
acção e do exemplo"' .Exalçaria "o nosso meio ~ .altura das .Instituições que 
o regem", e executaria com patrioti&mo, "dentr·o de Jar.go·s moHies Hberaes, 
essa Constituição que e11e não desejava, não queria fosse re><ista~. . 

Não ficou ahi, p0 rém, Sr. ~esddenfü, o juramento 'feito pe10' en1c~" ~·llJII• 
d~dato q·ue, com essas promessas falazes, visava obW<r os volt'os ' da ·popula• 
ção brasileira; ' e, .uma vez conseguidos estes .e alcançado o escopo >00llimado, , 
qurul õ de d'eter o poder pwb1i·co, fa1tar, >COm a mesma semcerimonfa, .:uin $ 

mesma faci!idaide com lque escrevera esses conceitos, ·á palavra ·empenhada, 
porque taes a15firmações não lhe eram <lidadas peJ.a conscien'Çia, não lh~ 
eram indicadas pela vontade real de iprestar rum serviço. ao paJz mas {)Qmll 

meio de attrruhi:r a .população votante e de conquistar rum fim: o de em-
polgar o ipoder. 

Pros!l.guia o candidato; 
" >Si, entretanto, o u!Ilico ipoder politi<co c.õtrnpe·terite, IC[ue. é o Con-

,gresso, ent'€in·desse de iprcmover a revisão, na f6rma de sua attt>i-
buição exclusiva e nos termos do art. · ~ o da prôlpria ConsÜtuição, eu 
não interpor.ia o elemento artificiai ·e ·estranho de mfo:1•ha auto·ridàde 
]pir~side!lcial; na solução :norjmal dle rtão delicado( problema". 

F1ingln<'lo respeitar a orbita das attr1buições dO. outro po·der, o ' !Leg1&!a· 
tlvo, e figu'l";,ndo a · hypothese deste cõlgitar da reforma ou revisão ou emen· 
ª"' á .Co~1stil:uição, outro •compromissn assumiu 0 cand1ãato á 'J'.H'€.si<lencia d~ 
Republica, qual -o· de não interp·õh'. por fórma alguma, "o elemento a>rtifi<Jl~l 

e estranho da a utoridadie preMdenciall ·na solução ·normal de ·tão dleilicado 
problerrta". 

Duas inverdades. Sr. Presidente! 
Attingindo ·ao fim que almejava, C:h·ega'Ildo á .sum;emR. magistratura do 

paiz, õ Sr . Arthur iBernardes. em mensaigem . do 3 de Maio de ' 1924, reda• 
rnava a reforma da Constituição, iiilfü'l'."Vinhá, diütando as f6rmas regimen-
taes 'Dor \j.Ue no." deviam-Os conduzir. ano>ntava os :dlsiposH.!vos da ma~ 
Carta q.ue desejava :fossem alterados e , servindêf-se dos seus amigos com 
assento nesta Casa, <fazi com que os tramites po.r que tem de ·passar a re• 
!forma não f-OSS€'ID regulados l[JOr meio de uma lei ordinaria, como ·ensinám OS 

mestres mais au<toriza;dos e •CCITio presCII'eve, implicitmn:ente á 1Jil'Opria {.íon· 
.. utulclio. 

' Até 'ii.a organização da nossa lei interna, sentimos toà-09 a. J:nfh1enc'.!a uo 
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Presidente da Republica é !qual, quwndo carrddato, a1'firmára a Nação ~ 
telra que, a<lmittida a ipossibiUidade do unico pooer com:Petente, ·g Congresso, 
entender de prompver a ·revisão, elie . jámais se inter:Poria, não S<õ imni.iscui· 
tla. não inter!fereria no anáarnento desses tra!ba-lhos, porque a-chava que " 
a,uto·ridade presidencial "na só!luçã-0 normal d.e tão delicado :p_robiema" era 
"Mttflcial e estranha". · 

Sobrevieram, .Sr. Pres-idente, os acontecimentos da ·li <l.e J".ulho do a.nn.o 
pa-ssaao, os quaes - devo- <leclairaU-o com lealdade - <trouxeram ao pai21l 
entre outros resultados beneficos, o de ter retardado a marcha da retorm'<l 
constituct-0·nal. (Mui to bem, · da minoria) . 

. Não fosse a a;ccão desse punhado de .bra&l'lelros, que não se dei:!:ou aes· 
virili=, não !fosse a attitude desse gruvo de homens, que nos tro.uxe a C0'1\• 
vicc!lo de :Qu·e a nossa nacionalidade não se abate, ·Dão está morta, - e <; 
Brasil hoje teria ·apunha1'ado todo13 os cid.adãos que lhe 1pisam o solo·, trans-
formando em deploraivel realidade essa retorroa que ahi esm e que .roi u<'"' 
dida n-0 :Caittete, como noutra Hriguagem embora, mas t raduzindo a mesma 
verdade, o nobre leàãer da rriâioria, meu Jlrezado collega Sr. Viainna do Cae· 
tello, não poude ;fiuglr a confessa,r. E -S. Ex. descreveu. :i1-0 seu füscu:rso, 
Que Jlei .de ler para ficar- nos Annaes desta reco;nstituinte, c-0mo lhe charn<>u 
cóm muita .pro.p.riedade, <J ~r. A.lJberico <le Moraes, a attitude indebita du 
Sr. ATtihur BernaTdes 'na l'e'forma .,.onstttucion'al, condemnada · es-sa attlude 
pelo ·proprio iSr. A.rthÚir Bernardes, candidato de 1921, e ho1e esquecida po.r 
~.quefüis ,que lhe cocrtejam o podler, ;que Ui.e rondaim o placio e que o 
·informam, in·sincera e errax'lamen•te, da TeaHdade dfüs cousas das af1'li.cç es 
da Nação inteir·a, das desgraoas que o povo brasiJ.eiro curte, impedindo, a~ 
sim, que os verdadeiros !t"em.edios ·sejam estiudaid.>08 e se ;possam c urar º" 
males que nos atorme•ntam, e·m vez de tentar apiplicar revulsivos como este 
de reforma constituclonail, nos termos em que está elaborada. 

o 1~. ·PRESIDENTE: - - Le mbro ao nobre O·rador esta.ir finda a ·ho·ra da 
sessão. 

o SR. ADOLPHO- BERGAMINI: - . ProsegÚlrei amamhli, •Sr. PreS<i.dente. 
(.1-faito bem; muito bem) • 

. SESSÃO DE 11 DE SiETIDMIBRO 

O Sr. Baptista Luzaroo: - •Sr. P.resiidente, ainda ha .pouco, quando <lis-
cut.i ~.s 0•-r.<?·ndas ao orçnmentcl da R<'C'eit3 tive oppol!'tunidade de "°ccentuar o 
quanto de esfor ço e de tra;brulho dispendido ipe1a ·i1-0nrada Gommissão de Fi· 
na.nças, espeociaiLmente pelo seu reJato·r, . com o unico obdectivo à.e aJ.ca,nçar . o 
equilib.rio orçamentario. Flrisei ser de todo em todo icrnpossiv;eJ a ttingir esse 
"desi.deratum" no a,ctual momento deante da;s circumstancias especia;Jiss·imas 
em que no•s encontramos . 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Ailiás, o esfoTço é em vão, po·rque o Go-
verno exorbita das a utorizações legislativas. 

Ex·actame•nte .·o que o Co.ngresso deveria fazer: era criticar a maneira p,or 
que o Go'Verno desresrpeita ais aiutorizações que lhe co.ncede. 

O :SR. BM:>T!STA Lum.RDo: - Ante a situàção runo.rma,J da vida poiitioca e 
economica do Brasil, só poderemos conseguir, aqui e no Senado, o equHibrio 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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Oil\Çfümenta;no ne papel. Esta miniha afifi;1,maüva, decon"e de veiha praxe- estabe· 
1eci-à!a, segundo a quaà todo,s os Governos, com -ra.rissimas exoepções, obtêm o 
desejaido equi!ibr.io entre a despeza e a recietta, unicamente iio papel, E o 
resultaJdo a que ·chegamos são os ileficits accu,mulados, em uma propor,~ifo as· 
sustooo,ra. 

O :SR. iHlilNRIQUEl DoiDSWORTH: - O Gove,rno, que declara ser má a nossa 
situação finam1ceira, pro·PÕ'e despezas inuteis, como essa de dous mil contos 
vára a Exiposição I;Thternacional de ·Plhi•lade'l1phia, a que, ene' p:ro,prih o decJa,ra, 
os Esta;des Un>idos preteooem dar o matox _ briilho. •E' uma des•peza ;;ietfeila· 
mente inutil, além do mais porque essa verba, pesada para o E0sso erario, 
não dava para uma nepre-senitação condigna. 

o SR. BAPTISTA LUZARDO: - Dizia, eu, Sr. Presidente, que n.ão será POS· 
sivel, por fóll'ma alg"Wma, sustentar o Governo o equHibrio orçaime111.tario, que 
tão nobremente a Comrr:.isão de Finanças ql:ler atcançar. 

O SR. HlilNRIQUE DonswoRTH: - T4nha autorização para- gastar tresento& 
corntos com a r ef•oxma do ensino, e, no emtanto, vae ga;star tl:es· mil. 

0 •SR. BAPTISTA LUZARDo: - E , não Jl'Ode.r:á a1oançar com as despezas for· 
çadas, decorrentes de dispositivos' d·e lei, umas, e outras de mero desejo do 
Govermo. . . , 

O SR. ADoLPHo BiElRGAMINI: - Como, .po•r exemplo, a embaixada 9ue foi ao 
Uruguay . . 

. / 

O >SR. iB>A>PTIBTA LuZARDo: - ... ·alogumas s•em a m eno.r significação, sem 
que representem •beneficio para· o Brasil, para a collectividade, e que, o Go· 
verrbo faz c om ta;nta semcerimoru:a, que, muitas viezes, quero crer, n.ão passa 
pe'!•a mentalidade dois no-ssos di-riogentes, a situação de penuria, quasi de fome, 
q·u e a travessa o noss'o pai·z. 

Deante de determinaida,s medi~as tomad,as pelo Gorver;no, po0de-se aifümar 
que -0s nossos 'home-ns da ailta aidmin.i•stração, nenhuma noção possuem, não co· 
;nhecem mesmo a miseria,, as difüfouldades com que lu,ctam nosso patricios, 

!Referi, ha pouoo, o facto de e'starem aS' guarnições federaes no Rio Gr.ande 
do .Sul com c ilnco ou se-is mezes de atrazo •nos seus vencim-entos, resu!ia.ndo 
d:ruhi diffiouldadés nã; só -para a,s fo;rças airmadais, senão tambem para os ne· 
go•C·iantes, para o.s indus-triae,s, que, por sua vez, deixaTI) qe receber us paga· 
m ,e-ntos que 1hes são· dev,Ldos, _por fo·mr_ecimen-tos feitos á tropa. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - En1 oo,mpensação, o Governo mandava· 
' gar quatro mill contos á ":Revi-sta do Swp.-rerr:.o Tribunal". 

O .SR. ADo~Ho EEJROAMINi : - Quatro mLl contos, além do spagamentos 
anterio.res. 

O SR. BAPT]STA LUZARDo: - Para pagar a esses commenciantes ho'llrados, 
o Govenno não toma pr0videncias; ent11eta;nto, como a;parteia o nob1e Depu-
tado,, Sr. HenrLq1ue Dods'}Vorth, pressurosamente; abre o credito de vi•nte mil 
contos, pelo Banco do Brasil, para sâ:tisfa.z.er compromiss'os contrahidos com 
a "Revista do .Supremo Tr.i<bunal". 

Não é o -crLterio de dous pesos e duas medidas, no qual SEJ vê, Claramente, 
que o Governo vae, cada vez n:ais, se afundando em odio,s, provo.-carrd-0 -dissi-
di-os nas cliasses airm,a;das, que se manifestam contra o mesmo Go,v,erno? 

A:p1pehlo l[Jaira as consoiencias honesta,s dos re.presentantes da Na~ô, afim 
de que me digam s i é log,ko, s-i é razoave•l que se atte~da a um pe4_ido da 
"Revista do Swpremo Tribunal F -ederal", cempneza que constitue o phemomenai 
esca;ndailo q•u:e, •nesta ho,ra, a Commissão Espedal nomeada po•r esta Gàmara, 
escailpelfa a fundo, não swbendo eu mesmo si os oirurgiões in'cumhidos do caso 
terão habfüdade -sufüiciente, visão exaicta tPara levarel)l hem longe o bisturi 
e extirparem, peia raiz, a ganrgrena que está infelicitando o nosso paii. E' 
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criterioso .que ao ri.esmo tempo, o Gcw.erno se esqueça d·as classes airmadas, 
deixamdo-as sem vencimentos durante cinco ou seis mezes? 

Vou narrar á Camara um á'aicto occorxido lha duas semanas, no meu Es-
tado; e descripto com abundainoia de minucias, pelos jornaes dalH phegados. 

O 7º ;r.egi.n:.ento de in!'an.tar0ia, aqu:a,rtelado em Cruz Alta, revoltou-se, e, 
devido á gravi'dad·e do !facto, e para traruquHlidade do Go-vern·o, não ;!'oi elle 
dado ao conhecdmento do pubUco, por mais que os correspondentes telegraphi-
cos •qulzessem f91I"ça.r ais liinhas teleg;apih~oo.s do Rio Grande do Sul, para esta• 
Caipitail. 

Acquetle riegimeinto tomo.u conta da cidade, e pedJ:_u ao commandante recur-. 
sos por se achar na triste süuação de não encontrar qu€dn quizesse fiar cousa 
aJguma. Os soldados aHegavam que, ao chegar ás respectivas casas; viam-se 
deante de um especta:culo desolador: a muffheir eXiPOaJ:do Q!ue o vendeiro se re-
cusava, term•manitemente, a fornecer os gener'!'S nece.ssarios á mainutenção- é!ia 
v.idà. O com.ma:n)Cl.ainte do regimento, por mais q.ue p.r.ocurasse fazer vailer as 
impplicas dos so·)dado.s j•unto ao command!an~e da .região, .recebia · deste respo~ta 
de que era imQ>ossivel attendel-os por falta de verba, que já tinha pedido s.o 
Govermo ordem para o pagamento. 'o co:mmanc1einte do regimento era, assim, 
obrigado a repetir as m·esmas 'declarações varia» vezes fei:tas aos se'us subor-
<linados. 

O SR. ·ADoLPHo BERGAMINI: - No entanto, a.'l despezas com as 'o•peraçôes 
n:mtares são de mHha.res· e milhares· de contos. 

O SR. BAPrlSTA LuzARDo: ,___Os soldados se amotinaram no intuito de ·obte-
rem o pagamento do •que J.J:ms era devido, rpara ireguJairizanim o debito que ti-
nham com os !fornecedores e conseguirem sustentar a familia. 

Um 'bello dia os soldados daique!Ie regimento tomam conta da cidade de 
Cruz Mta, dirigem-se aos bancos e, de tres desses estabe:Jecimento-s tira:m re-
gular somma, que distribuem entre elles, ailileg-aindo, como justificativa d•?ssa 
acto, que estavam na defesa dos seas interesses, reclamando o que lhes per-
tencia e lhes era inffi.spensavel a:fim de evitar que suas, lfarnilias morressem á 
tomo. 

Pois bem; esse·s bomens foiram depois aor~.:;,çados de vunição., o que o;; 
levo ua abandonar a cidade. :Eraim du:wntos·· e tantos que desertaram, pr6-
curando a;co1her-se ·âs mattas pro;xima:s. · 

J)izem os dornaes do suJ que elles assim procederam, não por intuito reve-
lucionario, mas apenas, segundo deC'lararam, · para poupar a tortura da !!'.orne 
a.os seres que ihes são caros. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - .Aitnda mna vez o Go·verno fa;z a revolução. 
O SR. BAPTISTA LUZARDC>: - Descrip.tos os fuotos com a singeleza que a 

Camara está vendo, !Pôde ena apreciar a gravidade das medidas tomadas pelo 
Gowrno, que, como disse, tê~ o criterio de dous pesos e duas medidas. 

O no-s-os exercito hoje, já 1pos·sue uma ceirta <eu1ttll'a ; ê composto dos filhos 
das principaes fami:lias de to'do.s os E ·stados: que se alistam nas flieiras milita-
res. Os nossos batalhões não são formados, como outr'ora, de índios, cabo-
clos, apanhados a bola e laço, como· se diz no meu fills•tadó. 

Fwlo com .conhecimento de caµsa. No Rio Grande do Sul o serviço militai' 
se faz com absoluto rigor, de accôrdo com os regulamentos mHitares, segundo 
os quaes o·s filhos das princ.i.paes famitlias, como disse ha pouco, vão servk -
'!las fileiras. Tive .quatro irmãos, dos quaes um ainda ê hoje so·ldado do '5º 
regimento. As forças federaes estão cheias tle riograndenses, que não se en-

0 SR. ADoLPHo BERGAMINI: - E' que se vLram.1 enpanto.nados na desgraça. 
vergonham de envergar a farda, antes co-rrem com satisá'ação, co.m orgu'liho, a 
·prestar seu serviço á Patria . · 
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E .qu~ndo os nossos so"dados Sr. Pl'e&idente, chegam ao [ponto de tomar 
uma moo-ida extrema destas oomo a que nottoiaram os jornaes c'lo Rio Grande 
do 1Sul ... 

O SR. BAPTISr.rA LuzARDo: - Perfeitamente. Talvez nesses quinze ainnos 
mão se tenha ·~nhecim~nto de caso identico a este e o·s meus co•l1legas do Ria 
Grande do 1Su'l poderão dizer si é ou não ve•rd:adeiro esse fücto. 

O 1SR. AnoLPHo BlilRGAMINI: - E' o Gover,no fazendo a revo·lução, renito. 
Ú' .SR. BAPTISTA LUZARDo: - Ora, 1Sr. Presidente, em•quanto se. estão 

desenrolando esses acontecimentos no Rio Grande do Sµ·l, ·que . observruno11? 
E', o Goiver;no sem a menor cerim0<nia, com af.fronta ao paiz e a e'sses necessita-
d-os,. mandando abrir lima conta corcrente ,.- é o que ha de mais grave - a 
um oredor pdvfü~giado. 

;oe.sco·nheço - e gostaria que· alguem que o saiba me tir.ass;e da ignoran-
cia si nei•la estou - descünheço que seja habito adm~nistrativo no Brasil \' 
<-:.overnµ mandar abi-ir a um credor quatlquer uma conta corre·rite nü Banco do 
Brasil, ·para lhe pagar qualquer divi<la. · 

O SR. ADollPHo BERGAMINI: - E que especie de cr.edor! Ull!a .s9cieda<la 
Que .se flJ..nd-ou debaixo de toda a sorte de ardis . 

O SR. · BA!PTISTA LuzARDo: - V. Ex ., Sr. Presidente, ·e toda a Camam 
sabem que foi roam.dado abrir pelo Gove·rno um c1,edito especial de 20.000:-000$, 
no Banco <lo U3a:asH, ·em com.ta corrente, para l)agamento dos Srs. Fontainhas. 

o SR. H:ElNIUQUEl DonswoR~H: - No entanto, os operarias e funccionarios 
:r~c[amam. ha muitos annos, do Governo, o pagame·nto de gratifi.cações addi- . 
cionaes, esta;tui,4as em lei, e o ·governo, sy.ste·maticarr..'ente, se recusa ao pa-· 
gamento dessas gratificações legaes. ·Haja vieta o caso dos operarias e funcoio· 
narios da Impre;nsa iNacional. Quando se traz ao. conhecimento da Cama.ra, 
eooe !facto, dizem ;que é poiitica.gem do Districto Federal. Politicagem do 
Districto Federal é dizer a verdade e defender o·s que nece.ssitam ! 

O SR. BAIJW.'lSTA LUzARD-O: - Ago.ra mesmo, S.r. Presidente, acabamos de 
:presenciar a ida de uma 'commissão para se deserrupenhar, junto do Uruguay, 
de mi-ssão irruportante, no entender do Governo. No entender do Governo, digo 
ilem, porque só este, ou melho·r, o nns·so .chanceHer, o Sr. Felix Pacheco, é 
que, em um discurno aqui pro<f'erido ao final de um agape, aéhou que devia ter 
ei>se gesto e apresentou justifi.cativas, na sua -0opionião irrespo.ndlveis, para a 
ida de uma embaixàda á RepubUca Orie.ntal. 

O SR. ADor.1PH-0 BERGAMINI: - O Sr. BasHio de Magalcães collãcou a ques-
tão em seus verdadeiros termos. 

o SR. BAPTISTA LUZAIIDD: - o Sr . Felix Pacheco .illlCidLu em um erro, 
·assignalado quer pe.Jos historiadores do Uruguay, quer pelos argentinos; e um 
destes, o Sr. Marianno Vedia, professor de Direito· Constitucional da Facul· 
da;ue de Buenos Aires, que tem memoravel estudo sobre a ultima reforma 
da Constituição do Uruguay, effectuada em 1917, . examinando, no cápit1;1lo I 
dessa obra, a evo[ução politi·ca daqueHa Republica, acaba de !fazer, nesse livro, 
que agora m·e chega ás mãos, a exposição perfeita, inso.phisma.vel, apoiada 
~ doc umentação b.rHhante, do que s ignifica a data de 25 de Agosto. Elle 
di>s-oreve ; ·com admiravel simpltcidade de termos e clareza incontestavel, corr..1\ 
ee , desenrolaram \ os · •successos e o que signiTiica a data de 25 de Agosto,' que 
nada ·mais é do que .aquiollo. que accentuou o nosos eminente ·co.Hega,, rnpre· 
sentante de Minas, Sr . Bisitio de Magalhães, que em hora fel.iz veio á tri· 
buna da Camara reparar o graviss1mo erro commettido pelo ·nosso chanceUer, 
@o.b o ponto de· vista da historia do Urugua.y . _, 

•O SR. WENCElSLAU EsCOBAR: - Antes, já tinha eu feito essa cnttca. 
() SR. BAPTISTA LUZARDO: - Aceito a arectificacão do meu ·nobre ·coll:ega 

de bancada ao esquecimento meu, que peço relevar, porque, de J'acto, s. Ex1 
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já desta tribuna havJa esclarecido perfeitamente o ponto, evidenciando nãio 
ter o meno·r fundam~mto o gesto do nosso Go'Verno, ·e especialmente do no·sso 
Mmistro do Extedor, enviaindo aquelfa em.baixada. 

' o Sn. H/mN!UQUE DODSWOR'r:Ii': - E, anteri-OT1lJiEm'te, a ·ambos, o Sr. Pau'lo 
de Fronti.n, no Senado, tambem fizera essa deciaração, 

O SR. ADoLPHo BEROAMINI: - Essa embaixada, todo o mundo :sabe q11u 
foi para fim.s poliücos, para se obter a a'IJ.prova:ção do tratado .. 

O SR. HIDNRIQUE Dooswon'l'li: - Os inconvenientes dip.Jomat!co·s, neLse :mo-
mento,, •Sllo slmpiesme!ll te aJa;rman te". 

O .SR. BAPTISTA LUZARDo: - A razão dessa embaixada que tão ·caro, s!'lglun-
do se diz, cus·tou ao 1I1osso erario, si não m.e falha a :mem-oiria, dous mil contos 
de réis; -o ·obJecttvo deHa, ST<. P.res-idente, não era de roO"do -algum ·solemnizar 
ou apre•sentar as nossas ·samcfàções no dia em que um:a iRepubli:ca sul-amer1-
~ana festejasse a sua mdependencia . 

Não, Sr . Pres·idente ! Pro.curou-se um pretexto·; ·e a nossa chanceHarl'"' 
não achou outro · melhor siilão esse, que se apireseintava O[lportuno; e ' da data. 
de 25 de Agosto, mamdando uma ·embaixada. revestida de po·mpa excepcional, 
lla mais alta signifücação e confiada ao Sr. , Lauro MuUieil'. 

O obJectivo. desta desta embaixada lfoi outro. Vou re'Velail-o â Camara at1n, 
t'le que o paiz o fique co.whecendo nais suas• milll:ucias. 

Sabe pemeitament.e a Clasa que, desde a cl:egada do S.r. lNabuco de Gou-
vêa a Montevidéo, .s. Ex . sô tem empre.gado o seu esifo·rço J1mto âquelle go-
verno no sentiido de conseguir um tratado, entre .o BrasÜ e o Uruguay, de 
conveniencias mutuas, aürri de que se impeçam as incursões do.s revoluck>'na-
rios, taes como a;s que se d•eram ~ws ultimos tempos, ·naquellas foonteiras. 

Nisto, mais do .que o Governo Federal, está empenhado, o go·verno do meu 
Estado. lID o Sr. Nabuco de Gouvêa, Mi·nistro junto ao governo do Uruguay, 
sra, como V. Ex. sabe, !eaãer da bancada sttuacioniosta nesta Casa. Dahl, o 
seu interesse, se·iwimdo ao seu Partido, de 1Pro·c1ur14'. .po.r tod.o.s o•s meiü1s ·a ap-
'.Provação desse conve•nio. Primeiramente, S. Ex . encamimhoU: o tratado, e, 
agora, a sua ap.pr1ovação. Ac'onteceu, porém, que o tratado asslgnado entre 
as chanceHari:as do Brasil e do Uruguay foi submettido â discussão e ruppro-
vação do .Senado uruguayo. AHi, um dos .partidmi, o nacionalista, vulga:i-
mente chamrudo P·artido Blanoo, trancou a dioscussão desse co.n'Venio e estava 
mesmo no a;iropos.i,to de reousai-o formalmeJJ.te. Vendo isso, o Sr. Nabuco de 
Gouv1!a, ha me!llos de rr.ez e meio, dirigiu-se a Por.to Alegre e expo·z a situação 
ao seu -chef-e, Sr. Bo·1~ges de Medei:ro·s, suggerindo a ·1à:éa crupaz de produzir 
Tesultado.s, isto é, a app·ro'Vação daqueHe conven!o pelo Senado: uruguayo: 
_mandar-se tuqueJ!a RepU;bllca uma. embaJxada cheJ'.Lada 1POr Ílma figura de des-
taque na poliUca brasiletra, embaixada revestida de ce·rta pompa, de uma 
certa es1pectaculosidade ridicula. O Governo Federwl a:doptou o alvitre, e a 
embaixada seguiu, oob o .pretexto de saudar o Uruguay :na data da sua inde-
pendenc!a. El de tal modo se houve, tão amaveis fo.ram as pailavras do Sr. 
Lauro Muller, tão seducto.ras as suas p:romesass, t[o e.ffk!ente a sua o.rienta-
ção ionter·nac!ornal, que os S·ena,dore1s uruguay-os, n a cionalistas, não puden:am 
resistir; e um te1:egramarr., de 'ha tres ·ou quatro dias traz-nos a noticia de que 
o co.nvenio :fôra amiro·vado pelo .Semvclo u:ruguayo, sem slqu.er ser discutido 
pelo .grupo que se oppunha á sua approvaçã-o. 

O .SR. LEoPoLDINo DE OLil'EIRA; - Era esse o oujectivo da embaixada. 
0 iSR. BAPTISTA LUZAR<DO-: r- ·Perú'ieitame'Ilte, e.r ,a CO•IlSe'gruk Cü Sena do 

uruguayo, prurUcularmente do ,grU!Po nadonalista, a approvaçã.o do tratado. 
O 1SR. LEo·POL!>INo PE OLIVEIRA: - E esse co:nvenio ;;upe.nas diz que o go-



vernó braisi<lelro ê · Lrr:1Potente ·pa~·a conter 'os .m'O·Vimenitos revolli.cionairios que 
se desenooderum dentl'o. do paiz. ' . 
· O SR., BAPTISTA Luz.ARDO: - Sr. Presiidente, .n,ão ê op.p011:1H10 o momen!.O 

para. entra.rm,os na aiprooiação desse . cornve nio. Fal -o·-hemos quando o mesino 
lfõr discutido no ParJ.amento braisileir~. Então, havemos de estudai-o a: furrdo 
desd'e 3'S suas origens, o seu alcance e o quaintQ de aitrazo elle revela sob o 
iPOnto de vista do direito intern3'CiCJ1I1àl. 

Agoi:a f:risarei sómente que o convenio ·de Montevidéo· nada ' mais feG 
do que revi•ver, do que dar fóro·s jruridicos a isso qu~ cada vez mais se 
dismncia de nós e que já não se encontra na historia dos :paizes sul-ame· 
["j.camos ; o cornvemio veiu legitimar, em nosso·s dia;s, o cruudilr.i-smo civil, que 
si trçrnx~. em ouit:ras e,ras, ,proveitos consi<l'eraveLs ·paira ai c}vilização do con· 
tinente, pro!d1uziu aJbalos qi:le a nossa eyoca não comp.oi!"ta, !h1ilde. que a Am!I· 
;ri{!a, sem favo•r, constitue motivo de ürgulho para a raça laitina. 

O Brasil foi perante a adeantaida ·caipital uruguayia, e perante Ó c·ontl· 
nente aiffirm.ar a existeincia, ainda em noss()s dias, do caudHhismo civil n11 
Re.µubHica do Uruguay, na S•uissa sul-americana, mo <J;Jaiz que' ga;lgou vi'Oto· 
riosa.mente as etapas do seu progresso p>01itico, da sua culrt;u.ra cívica! 

Mais, · .S.r. Pres'ideinte, não· é este o momento tle dis·cuti1r està. _maiterJa, o 
que fa11ei .q!J)p-ortumamein~e. tanto quanto me seja possivel . 

~. poriêm, 1que m·e rert'eri a este assurr .• pto., ruproveito o ep:se:io para de. 
cil'a.ir3Jll' qüe, na sessão de amanhã, errviarei á Mesa UlJ'.l irequerimento Pll· 
dindo; 1por inte11mefüo da Mesa, que o'-MiniSlterio das !Relações Exterililres )n· 
!l"OTmie, CO!!Il •UJI"geincia, quaes os tsl1ill•ois exactos do rtrataido qure v~ de ,s& 1111· 
ssig:n!i;do em La Paz 0bm o •governo. da iBoli:via. 

rSr. Presddente, chegou ao meu conhecimemto a no.ticia de que esse acto 
da nossa cfüarucellairia. se afaistou, em absoluto, da ori'en·tação seguida pelo 
lt~aty ao tem.pio do graJilJde, do truo~vrdav;e!l, do exoolso bTasHeiro' que foi o 
Bairão do Rio Bramco. (Muifo. bem). ' 

iSeg.uililio me consta, o traitado a;ssi·gnado ·com a B(}livia é um VeFda-
deiro 1ID.10nstrio, prejud~caindo enormemente urnla v1;:ista ârea do terlritor\\J 
il>raslfoill'o, e ~azea:ud•(}, •cJOm um•a sirr-!P'les i!)e!Ilalax'ia, o . que ·foi iO orgÚlho da 
ohamceJJari•ai brasiLeiira, aquHlo que constirtu.iu 'lliffi dios padrões mai.s fulgentes 
da vida diplomaUca \lo Barão do CEU(} Branco ,....., ' o Tratado d<; Pet.ropolls. 

O .ponto que f.icar1;1. em pe:rudencia, PÇH'qtte o 3r. Rio !Branco julgruva, 
com seu a1tü patrlO'tism(}, não dever ser resolvido, vor ·causar, twlvez1 lesão ao 
Brasil, acruba de ser executado,' e o territorip que devia ficar com o Brasil, 
ser nosso, !oi pelO Sr. José Felix doado â Bolivia! 

O que chamou minha attenção ;para esse facto l'o·l j•Us·tamen1te um editorial 
de La Razon, de Bueno·s Aires, 'que · ante-hontem tive sob os oJ.h-os. 

Ni'nigue(ID ignara que a Argentina, .peltls seus iLntern•adonail.istaJs, '.Sempre, 
a,c-ompa.phou com !51'ande carinho a evo~uçfüY da política externa da Bolivia. 
rS1abe-se a1Jn-Ooa que mi,Iifos do.s rnter.IJJadonaàistas pla!tjnos semDre foram de 
opirnião de q'Ule a iBoliivia de:via ple.itear a posse druquell.lieJs domdmio•s.. , 

,:Lnfeli~mente, o estra;bisn:o &os homens que uHimamein-te passruram pelo 
Itamara;ty tem ;preJudicaüo enormemente os imte·resses brasi!el·ros, e, em vir· 
bu<ie dessa Lm1perdoaveil negiigencia, dessa cur.ta visão dos nossos ,llomens 
publi'cos, o" esco•amento das ri'quezas borivianits, que se , devia operar a~ravés 
do nosso tsrritoirio em busca do mair, é feito pelo po•r.to de Buenos Aires, 
olbri.gado a um pe_rcurs9 muito maior, :multo mais- dis.pendioso, po·rt1l.nt0-. 

Dessa fór.ma, esvaiu-se um dQs so111ihos do Barão do Rio lBraince, \!l&ni:pre 
norteado pe.Ia p.reoccrupação da gramdeza de nos.sa paJtfia. · 

Fo.j elle 'quem deu aindamentQ M'l estudos t>m to.mo dessa famésa esbraiia 
de ferr-o Ugando o. :no~O'este do_ BrasH ao i'Thterior da Bolivia, por uma com· 
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mlssao de tec.bnicos d'Os dous paizes, sob a s:ua imrrr..1êfüata diirecçã0, comrois-
são essa que a;lrvi-tm;u um.a so~•uçãe maJis aldeaquada, maJis ecimomLca ;e a mais 
patriottoa 11am o 1problema. _Infelizrnerute, porém, ,para o Braisi>l, com a morte 
do Barão do Rio Bra.nco, C:es'appareoou a di.ret~i·z segulI"a, caipaz de tol"'Ilar uma 
.roo.ilidaide ·esse · em.p!I"ehendimento. 

iDeclarei ha ;pouco -que em o-ocasdão 01ppontu'Ila e!Ilviaria á Mesa um reque-
rimen·to de ind'ormações lliO Govel'iilO . 
· O SR . .AIDoLPHo -BERGAMINI: - Essas i>nil'.ormaç.ões não virão, mas acho 
que V. Ex . dierve f·oll."rr.rulair .o ~u p:eddidio. 

o SR. ALIBIEJRICO DE MORAES: - E deve i'!lsistir. 
o .SR .. BAPI'ISTA .:LUZARDO: - Insistirei, Sr. Prosiden<t:e ... 
.ó .SR. :LEO'POLDINO DE OLIVEIRA: ~ Mrutto ·bem. EmbOII"a saiba que as in-

formações não v13em. 
O .SR. BAPTISTA LuzAi!bDo: -: : .. rpOirque, quando ;rna,is não seja, e.sta.rei 

com a min1ha co·nsoienci-a tranquiHa. iRepresentan>te <l:a Nação, pro.cuiro, "'lª 
med-ida -das miITTihais forças e nos di>ctames do rr.ieu patri•o>tiismo, servir e.oro 
isenção fie am.iono aio povo d.a minha ter.ra, 8i ta.es i.r!I"egularidades se veri-
ficam no campo da administração pU1bJi.ca, é do meu dever inrtagar de que 
maned.ra e]la,s se :pa;ssarrn e .qua;es as ,pro'Vi\'!Jencia.s ítomadlas peLos po,deres ·QOm• 
;petentes em relação ã:s mesrr.as. Con.ti11 uarei, po-rt:amto, firme no desempenho 
.cJa minha acttviuade, ·embora não me·reçam do IGo>verno a menor a;ttenção 
os meus requocime'llt.JS. 

o SR. LEOPO!'.JDI~O DE OLIVEIRA: - V. Ex. cump;ri>rlá assim o seu dever. 
O 1SR. AzE\llEDo LIMA: - O Goverl!lo é que não s·abe oump1rir 0 delle. 
o SR. BAPl'ISTA LUZARDO.: - Sei, Sr. ;pll'esidente, que o Mi-ntstro do E:icte-

• i:\or não é amiante .de prestar -infO•l11Il!aÇÕles aio Oongresso Nacfo.nal. · 
r o .SR. ADO'úPHO BERG'.AMINI: - IA ;Conta CO•rre!Ilte do Banco do Brasil com 
o T.heso'uro Na;c-ionail, que o Sr. Anto~1io Cairfos p;ro-rr:e-tteu viria â IGama.ra a 
anno ;passado-, até hoje não chegou . 

O .SR. BAPT!sTA LUZA.Rl:lo: - O anllio •PassaJdo., e a11!lda agora, al•gu>ns do11 
meus conegas da. minoria e eu temos· insistido em 'Pedir informações áqu~le 

, dl~partamento da aámi:nistraçã.o •PUJbrriica por intenmedi·o da Mooa da ('ama;ra, 
e muirto .poucas, rairissimais mesmo, rteem sido remettidas pelo Mirn~tro IDe!l:z; 
P.aoheco. 

B'.a PO\l·COs dias v!rrJ A .tri•buna tratar C!o desfüJque occorrido naquelle Mi-
nisterio, le4a;do em centenas de con.tos ... 

O SR . LEDPOIJDINO Ii.El OLIVEIRA: ~ 1() caso do cheque fa;lso. 
o SR. BAPTISII'A LUZARIDO: -..., Jus.taimente . 
. . . e adeanter â Oama.ra que o di!l1ecto!I" da Cen;tabilh:lade do Exteriox- fõra 

remcwi:do para outra repa!'tição sem que fosse -corripleta;do o inquerito wberrto 
.para apurar as res.ponsabi1idaides dos cul.pados no 0aso. Pelo -que me !)hegou 
ao con:hecimento, o Miini:silro do Exterior não consentiu e.m .que se lev·ass•e a 

· atlfeito aquiUo que um simples dever de m •orailidadie admfa1i>stra;tiva o aiconseliha'V'l\ 
fazer. Não s'e rtraitawa a;penas de um acto· de ·mo,ra;H'dakle, ar.as houve a ci-r-
cums·taincia do fwcto se ter passado em repar.tição da -qual tarnibem f·az parte 
um ilmãlo deslS.e m.i'!li:stro. Não se' .v:eja éTI.as rniéIJ.Jha;s rp;aJ·avras s•iquer o leve iin~ 
tuito de accusar esse parente do iM:ini•stro do Exter~o!!". 

O desfaJque em vultuosa sornma naquel1a r -eparticão. é já de:> dominío 
publico, estanJdo -neHe envolvi\:los varios funccl-ona!I"ios, e é l'l:e toda g,rn,vidade 
que não se apurre, pelo Inqueri-to ini,ciaido, a q.uem ·ca'be a respo111salbi1idade do 
facto. E estou coin>venoido de que é veridaide ter o Ministro do E'xter:ior se 

' opposto, eill'J v1sta da., declaração feita a;qui ,pelo r .onlI"i!Jdo leaàer da b~ncáx'ia do 
.Piauh'Y, 18r. Dep.utru:Io Armando Burl•arnaqui, .'.quando, di'scutindo um reque.rl-
mento meu aooniselhava a Carnara a ' que 111ãQ o a;p.p.rovàsse. 
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o ,':k. AJntmüo tOa:rlos·, quaindo· .leçi/Je'l·pu a matcnr~a d<esta. Casa, rr~n· 
trunicto rt:ambem o QJ'emsamen<to dio Govetmo, hoUIVe-sie éom um:a cnmlucta un1ca 
em maitertai de ;r.equer-iinentO's de ~nd'm»mações, especiwlimen;te aquelles que fü, 
ziam res,peirt:o . iá aipipUeação de. di·nhei:ros V<Uiblicos. S. E:x. suste;ntou ne;;ta 
Camar>a - manda a justiça ·se decil,are - <com toda .J.eald·ade uima unica, dou· 
tri·na , qual ·a de que taies ~·e·qu€·rim1entos dev.iam ser :sernu:»re aipprovados. 

'El' ,bem de vêr que essa aip.prrovação ··não si.g,n1ficava que o Go·ver-m:> '!ll'118· 
ibaJsse ;n:o dlia :irrJIDetdill!to as infü:><rm.açõ•es· pedidais, rp'ois m11.1H:os dJOs requeri· 
men:tos vo1taJdos, até hoJe d'Lcararn sem· resposta. Mas é si·ngNlaJl', Sr. Presi· 
den'te, que o Sr . krmwnd-0 Bu~·lamaqui', fü.g.n o 'De,puitad·o pelo Piamihy,_ e que, 
:Segundo •cr.ei-o, tambem rep.resenta .o p·ens·amento dil'e'CtQ do .ST. Felix Pa· 
checo, tenha vindo ·aioon'l.'s'elb:ar á Oamara a rejeição do· rnei\l orequ~imento, 

que J;>OO.ia, na.da mais nada men-0.s que se esclarecesserr,.. as .grav.es trregula· 
ri:dalie.s; ' pa.s·saJdas em um ·departa rnen,to da .a'd.Ininis1tra;ção pu<Dliea d(} Brasil. 

Não atino wbso:iutamente com a .razão disto. O me.Ú espáirito é ·Leva:do, 
desde lqgo, a acreditar qllle o caso da •c1:>'ntálb1'1.i'dax':le do E·:x!terio.r envoílve uma 
refinada patifairia. !Para mim esse caiso é o fio de uma rneaiâ.a collosal que 
se de·Sif'i.aria, uma v.ez a,p,prorvaido o me u ·re·querLrr.e1I11to. 

:sir·. Presàidieir.te, isãio essas rus ·e>rnne>l'U:sõe.s iLog.ioas que .sie impõem ao .meu 
1 esrpi>rito em faice da não ap,p,rovação dessie requerirne nrto, que a,prpa-orva:do, for-

neceria á Oamara iTuformaçõe.s exaietws, e aicel'ca de quem pl'.'aticou o de-s· 
fwJ.q'Ue e .como elle se de u. 

Não :posso ·comp1r.ehender a r a:zão des.sã trecmsà s iµão, como uma ro•liha, 
afim de se ' iffi;pediil' o co!I1heoi.rr:ento de j'<l!ôtQs escanilalosos que, vindos à 
!PUhlico, des'Vend>artiam ta1vez outr10s airuda mai'sr fo·rrnid!aveis. , Um slmp:les 
dever de pro.bitlaide•admiiD.1s.traittva e :pes·s'Dal, do gestoil· da pasta das Re-laçoo! 
E xterior es, q ue tem uirn irmão na mesma repartição de 'contabifül.ade da· 
quefüe Micrbisteird,o,_ devia levàr á ,óamana a :aJP!Pr'IOVar o ~'eJquerimento·, e in<luzi.r ao Mi,nistro das Refações E:iõteii'iores a maJnda>r pQ'oced€.r incontinente a un:a 
deva;ssa naquella repartição é a,pointar; · a quem de di.retto, >OS- Tesponsaveis 
,pelais irireg.ulwrídooe.s commeHidas. Entlretamto, com do•l-O•·o·sa s.u:rpresa. ouvi 
o leader do Piauh.y, que, como dts,s·e, acredito· reiflectir nesta Casa o .penlsa· 
mento do Sr. iosé F e lix, ·trazer ·a esta Camwr.a u~a e.:xti)ucação, que ·absolu· 
:ta;men te ITTada e':x!Plfoou e que, peJo, con,trario, -comiplioou ·a si,taução, dando 
fogar ás mais variwdas e t enebrosais ·cogitaçõ·es. · 

Sr. Presid€'Il.te, sifo estes e outros fac-tos que d'á l e.wuram, natu•·a!menté, 
ao es1pirito dJe 1meuis n'obres ·eo~ilegas a dese!'ença que aJJ:im·emtaor em .relação oos 
a-equerim<erutos de infoQ"ll'l'açõ:es, espeiciailmem-te a ols qu1e di2iem TteSped!to ao M~s· 

. ter.io das R eliaçoos EXJterti.o·r.oo. kor.etdito, enrt:iretamta, que e-sses1 lious · ultlmos 
f01cdlos, •o pr.imeilro 'l'.'efeorenrtle ao d:esifaJ!que na co1I1taibil:ildade do Mti.·nd,sterlo. do 
Erterhio.-, e o segundo o•coor.rido com a: Solivia, o qual julgo da mais rulta 
imI>o.rtancia e e:icpress-iva siJgn.!fü.cação para a v•i'da il1Jte'l'.'\11aci•onal. sul-america· 
.na, serão tomadas na devida consideração . ·(Muito- bem; muiitio· bem. O oru-
dor ·é aumprimEmta,dJo). · 

SES:SÃO DE 14 DE Sam'Ei.MIBRO 

O Sr . Baptista Lwzardo: 1(*:) - :Sr. P .resi,dente, :em dias qa semana 
rpassada, :p.roferiu nesta Ca sa o nobre repo.-es.e:ntante de Goyaz o Sr. Alves 
de 'Cwstiro, urna oração, durante a qual fui f'.orçado a lhe dar unÍ aparte, 
r>rotneUendo opportunàrnente vir á tribuna afim de tanto quanto me fosse 

(*) Não i!'.oi <revisto pelo orrud\:Jr. 
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J)Ossivel, rreSipo111der ás suas considerações. E, no desemip9'!1'ho· desse comw 
promisso, OC·cupo a trrfüu~a e tentarei a;companhar ~· di13ourso de S.. E;x:., 
rpermittindo-me !fazer, á sua margem, commentarios que m•e parecem ner.o 
cesaSil'fos e do meu d,ever . 

. O il)ustr;,e· Deputad.0 PO•r" Goyaz iniciou o seu discurso dizendo: 
"Sr. Presidente, como V. Ex. · ha de. se !recordar, na sessão 

de 27 de juTiho, o me1u\ nobre collega, o S<r. Baptis.ta LuOOJrldo leu, 
da tribuna, uma carita dos chefes re;beldes, datada de Rio Bonito, 
Estado de Goyaz, na;rrando as diversas !Passagens da infeliz jo1·naida 
a que s'e entrega,ram. 

Commientando es.ta =·t·a, disse IS. 'Elx. (referinào-se ao Sr. 'Ba-_ 
ptista L!uzaJT'do) : 

"Nem tudo estiá _perdido. Aill!da ha rieste paiz um p11-
:nihaxkr de homens idealistas, que saibem , 0 que é dignidade, 
o que ê cruracter, o q·ue é lbrio, o que é 1patriotismo, pois 
ainda não se chafurdaram :na igonminia do vi-cio e nern 
na laidlroeira desenif!'eada". 

Continua o s:r .. Alves de Ca;st-ro: '"Não sei o que mais 
admirrur, ~i a petu~ancia desse bando de desol'deires em 
se diri•gir a um membro do Con~esso· Nacional ... " 

Por que o nobre rrepveserntante de Goyaz classificou, assim, tã,o. ructa .. 
mente, o gesto desse ''pun!haJdo de hrasiQ•eiro-s", como affirmei eu? 

O 1SR. LEOPOLDINO DE OLIVEJIRA: - S. Ex. acha que é petulancia ser eontra 
o Governo-. 

O SR. 1FAAN01sco iPEIXOTO: - Não a;p.oiado. O orador é contra o Oo-
'VeI'Ilo •e não é .petulante: Não o são S. Ex nem seus coÍlegas de opposiçã;o. 

O ,g:R. BAP'.l111STA-1LuzARDo: - .Agradego o apail'te de V. Ex., porque serâ 
em to·rno del·Ie qu e ill'ei veiSJPornder . ao !honrado reip'resentante de Goyaz. 'o SR . A!LVJDS oo OA,sTRO: - Já declarei q•ule era petulancia polI'que se 
tratava de criminosos, e crimino·sos não teem o rdiveito de se dirigir a um 
[·epr-esentante da Nação. 

'O SR. BAPTXSTA a:..uzA.RDo: - Criminosos, ;por que? 
.O IS:R. LEoPO!LIDINO DE Or..IVEJIRÀ: - p.orrque defendem princt.plos e idéas· 

contrairias · aos do Governo. 
O 8-R. 'BAP1'.ISTA LuzARDO : - Petunant<es, homens quê· se dirigem a um 

membro do Congresso Nacional, •Por meio de carta ·em termos tão expre-
sivos, tão pa,triotioos, q·ue apenas tradltzem os seus sentimentos de bm-
;;i!<efr.os, em O!P'Posição aos actuaes dirigentes do iPa!z? ! 

1Não comprebendo, rSr. Br:esidente, q1u\e o S:r. Al'V'es de Castro ve.ra. 
tamaruha rpetulancia no gesto de&ses bravos cidadãos, meus companheiros 
de Jo•rnada, meljs correligion.ariüs, enviando-me uma ca:r:ta, qual é lida da 
tribuna, e onde se descveve o itinerario com•P•leto da 'P'ereg"rinagão civica, 
dessa maravilhosa vi-agem que si'.> o patirriort:ismo verdaJdeiro é capaz de 
iJ;spirar e realizar. No Oizer de um disti:ncto lbra;si!eiro, em missiva e'(ldere-
oa:da ao 1S!r. Azevedo· Lima _e ante-hontem trazidia á ' Camara, essa travessia 
de nosso interior, essa excursão guevreira reaififrma de maneira solemn!s!lf-
ma, a mais altiloquente as tradigões expressivas da raga, os tragos mais si-
gnificativos e empolgantes da vida bel!lica do Brasll, especialmente, da ·his-
toria militarr do Rio Gran!de do Sul. 

O .1su. AYRES DA SILVA: - Infelizmente,' em Goyaz, não estão se conduztn-
do como bravos iJ.Jatricios . 

. b SR. WENCESLÁO ESCOBAR: - Ail.g,\:t,ns gruvos, tal'Vl8'Z; não todos. 
O SR. , BAPTISTA LUZARilG.: - Continua o meu nobre coolega por Goyaz: 

"Não sei o que mais admirar, .se a .petu1ancia desse 'bandü de desordeiros 
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em. se dirig•k . a um membro ·do Congresso Nacicmal, se a ibenevolencia do 
.nobre conega em attende-los, con1correndo com a responsaibili1dáJd.El do se)l 
nome e do seu mandato ·para 1que o 1paiz 1!'1-que conlhecendó. os crimes qilt1 
estão ,waticando" . · 

1S .. Ex. extranha Sr. p,r.esidlente, que eu esti<Vess·e, nesta Casa, emP1'estrun-
do a minha sol.idariedooe aos ·meus oeorirelligionarios, aos meus com•panheiros .. 

IO ISR. ALVEJs DE CASTRO: - Estranho, (POI'<lue elles estão oommettendo crl· 
mes innominaveis e V . Ex. :não pôde ser solidario, neste '.P·articular, com 
taes delictos. ' · 

O SR. BAPTISII'A LuzA.RDO: - Seria motivo de estranheza,. e pama ta! po· 
de,ria V. Ex. ohiamar. a attenção da Camara, se eu. estivesse, justàID,_ente, 
em terreno opiposto. ·Nãe ·é :Deftio meu nega;r a minlha solidariedade â com-
'.Patri-cio.s 1que, oheios de fé ·.pella [f'atria e de amor pêla Republica, arrostam, 
c<>mo bandeirantes de idéaes suprmos, a fodo.s os perigos e t't'aÇl!Lm para 
gloria do CBrasil, paginas de inteVU.gencia mBitar e die thero.isrµe indescrlpti-
"ve'l, jnteJHgemcia e heroísmo !!6 compe.ra.ve!ll!! â !Pureza dos seus actos ·e ã 
ill~nra individual de cada· um desses novos spa.rtanos 'P€la remodelação digna 
da rt:er:rn -que nos é 'berço. Si, realmente, ia.caso f:i.ltas. .ou abuSOl;l teem ha-
vido nó desenro•lar de acontecimentos tão diffia<;li1tJ, qufio ameaçaÇ!ol!'es, se-
jamos j1:1stos, tudo será. o Ifruto de circumstancias inesperadas e inopina:da.s, 
porém, .nunoa da 0Jiisenciia de fü,gnidade e de nobireza, qu.e só pO'àem ser o 
apanÍligio de heróes cons·cientes na luta pela iredempçã,o da !Patha. Si justa-
mEl!l•te ieu estivesse ei;n ter·remo OIP'PQSto, se justamente eu nã-0 estivesse 
aqiuli- com o ardor des meus. sentimentos, de hrasilleiro e d.e patrjota .é com 
a lealdade que co1stumo ~'ter tpàra coi:n os meus coneU.gionarios e os meus 
amigos, si não estives.s,e aiqJ<i para ser o porta vóz_ das suas aspiraçõee, 
dos seus queixumes, dos seus ideaes e das suas amar.guxas ..• 

O SIÍ. ALVES DE CASTRQ: - V. 1EJt. nega. que o ·que ePes estão pratl-
c!IJildo seja ,uhl crime? 

O SR. BAPT.llSTA LuzARDO: - Chegarei lá. O nobre Deputado por Goyaz 
rpO'd~l'ri·a verberar a min'ha conduota si eu aqui não estivesse emprestando 
o cai1or de minha palavra., que ê nenhum <(mfo apoi~s), ma:s · qµe traduill 
tanto quanto possi'Vel, os ideâes., as aspirações des.ses :r;neus amigos e COO'• 
re1igi-0narloa. Não pos8o cont·PTehend!')r ·que 1esse meu .gesto mereeesse a 
censura do Üiustil'e· Dep:ú,tado 1pelo ®sta<fo de Goyaz, membro que · sou da 
Aillimç.ça ·Libertadora ... 

o SR. ALVES DE CASTRO: ~ Estou ·fazen1do justiça a V. Ex. 
O SR. BAPTISTA LIUZAROO : - . . . não ;poàeria deixar ·de faoor a defesa 

demes meus coneli.gionarios, tp-Oir·que a Aniamça 'Lilbertadora 'ligou a sua 
sorte â desse movimento, que eu, desde a ~rimei·ra hora, affirmei ser, um 
n;i<YV1mento de generalização nrucionail, em pról das nos.sas rei'Vinifü.cações. 
Os· rev:o~,uctonaTios que hoje se enco·ntram em Goyaz e Minas Geraes, são, 
,àul o -reafirmo, os meus coneUgioinarios, os co:rrel!igionarios de todos quantos 
anceiam por uma melhor sorte para a RepUiblica dentito das mais normas 
dia moraJ polit<ica' e administrativa. . 

O \S'Jél.. ·LEoPOLDINo DE O:r..IVEIRA: - Os .revoluci-0narios' estão. em Minas? 
· O S.R. BAPTISTA LuzA:RD-O: - . . . muitos desses revolucionari-0s, hom>a· 

ram-me com o seu voto e déram-me a cadeira 1que ·occupo netsa Casa. 
Estou cum1pri:rudo, pois, ,uma obrigação moral, ou melhor, um dever pa-
triotico, porqnie1, sejam quaes fü:rem os resul!tados f()naes desta Uuta :a 
minha sort.e esta. ligaéla a do·s meus ami·go.s, que' neJ.la · se empenharam. . 

0 ·IS!R. LEDPOLDINO DE OLIVEIRA: ·- V. Ex. permifte um apaJI1:e? Ha .pou-
co V~ Ex. aifid'rmou que os revoludonarios estavam erri Minas. v, · Ex. 
não pod€ria info•rmar á Oamaira q.uaes . as nego()iações que se fizeram - ha 
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algum: tempo emtre · o corone} Lui21 Carcri<Js Pr.estes e Q Sr . Fernando de 
'Mlelilo Vianna? 

O sn. CBAPTSTA LuzAR:oo: ---' V. Ex. estJá se antec~am.do. Oh,egaxei lã. 
o SR. LEOPOLDINO DE OLrvE!RA: - MaS o ·que é certo é que houve um en-

tendimento en'tre os dous. 
ci SR. BAPTISTA 1LiuzAR1I>O: - <Chegarei atê 11í. para satiSifaiZer a curiosidade 

do il1us tre Deputado por Minas Geraes que mostra sa·ber que os re:voluciona-
tios estão em 'Mina s e. •pensa ter 1havido entre elles 'f1 o Sr. Mello Yianna quall-
quer entendiment-0. 

o SR. LEOPOI.d>INO DE OLIVEIRA: - Desejo saber, porque o Sr. iFernando 
de-Mello Vianna não costuma ddzeir- tutlo quanto pensa lá po'I' Minas. · 

o SR. ADoLPHo '.B:BlRGAMINJ:: - Então elle, fõra de MLnasr, costuma dizer . . • 
o SR. LEOPOLDINO DE Oir;IVEIRA: - Diz o quê não pensa . 
IO SR. ADoLPHo· BERGA!MINI: .- (E} em '.Minas? 
o 'SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Não diz tUdÇJ quanto pensa. 
O SR. BM'TlsTA LUZAI!Do: - - O 1Sr, -Alves de Castro, na sua oração, refe· 

rindo-se á traves•sia dos revolucionarios pelo 'JD'stado qúe IS. Ex. re<pr·i:senta 
nesta Casa, af:firmou que esses homens ·iam commette:ndo uma .série abomJ-
navel de attentados, .de crimes innomimweis, d'fl verdadeiras scenas de vanda-
lismo com que iam assighalando a sua passagem por aquellas remotas irG· 
giões. E -a'hega o nobre Deputado ;por Goyaz a adeantar :que no m.unicipio -~~ 

Mineiros houve assassinatos, sruqueis, incendios, e especialmente na !fazenda da 
~oronel Zêca Lopes, onde foi tnucidadjl. a conhecida !familia dos Quirinos, in-· 
ol\isive inde:fezas crianças. 

Sr. Presidente, · ê preciso -que eu diga á Gamara, que todos os memibr08 •Lla 
maioria que veem â trfüuna d·ebater este assum.pto, todos elles, -indistlncit11.-
mente ferem a mesma tecla, Isto é, dizem que os revolucionarlos não teem 
ideáes, .que s e dedlcam aos saques, ·que ·commettení assass1riato.s, que depre-
dam a prnpriedade afüeia, apontando-os -como verdadeiros·-pi:rata.s. 

O SR. $.DOLIPHo BERGA.M.l!NI: - E' a histo.rla de sempre. Nem sequer ella 
tem o sabor da originalidade . Em todas as· .histori'as âas revoluções mundiaes, 
não 1ha uma s ó em que ·os revolucio.narlos não sejam' alvos desses ep1t:hetos. 
Isto, emquànto estão na situação. de vencidos. Q1rnmdo victoriosos, são tidos 
por grandes -patriotas. ' · 

O SR. LEoPotd>INo- DE OLIVEIRA: - [passam a ser proclamados herões. 
O SR. BAPTISTA JJuZÁR!Do: ~ Quando, cerno bem diz o- meu. nobre· co11ega, os 

rev-0lucionarios 'conseguem v'eneer, . elles passam a ser os· salvadores da patria, 
e, então, são co1bertos de glorias, de ibençãos, são, emfim, aureolados . 

O SR. ADoLPHo B'ElROAMINI: - rFoi semiprei ass-im. Mesmo aqueUes que os 
tinhar; por traJhidores transformam-n'os lmmedlata~ente em ·patriÓtas, a,pós 
a victoria, e são os mais enthusiastas. Afd'ir.mou-.s:e aiqui, quamdo se a;nnúu-
clou esar jugula<la a ;revolução, que •houve uma parada de orado•res; di.sse -eu, 
que, si a r evolução tosse victoriosa, ·em vez de trinta dis cursos, ouvir!arnos 
duzentos. . \ 

O '.l:lR. BAPTISTA (LuZARDO: .;:... O qll.e V. Ex. llJdeanta, é um caso mais ou 
menos parecido contado por um membro desta Casa que d'az parte da maioria. 
Dizia S . Ex . de uma feita, nãio sei :si gracejando que, si o S'r. Isidoro Dias 
LQp,es, tivesse s ido 'Victorioso. no ataque de São _ PauJo, ha;verla um verdadeiro 
trabalho para "'ª sab.er quem seria o prime!ro a assl-gnar ·uma moção de apoio 
e oolidariedade e lbem .dizer o seu acto" . 

. o oSR. ADoLPHo BERG:AMJNI: - 1E·ra uma v-erdaldeira c-0rrilla a. ibanco ... 
o' SR. MoRE_IRA iDA [ROCHA: - Posso •afifirrpa.r a V. Ex. que, qu1fnto a mim, 

não se daria issO-. 
o •SR. BAPTIS'1'A LUZAROO: - Não estou personalLs'an&·. 
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O 1SR. iM'oRiIDIR!A DA RocHA: - Nunca •mudei de pó-l!itica na minha vjda. 
o SR. BAPTISTA! LUZARDO: - Pelo .que eu o feliéito. AUâs, V . . ®x. esta. 

sangrando na veia da saude._ · · 
O S'ii. MoRI!URA DA: ROCHA: - .Sempre estive com os meus amig'O:!. 
O SR. AnoLPHO .BERGAMIN.I: - Naturalmente, quando V. Ex. fo! revolu· 

cfonario, atiravam-lhe os me.smos •bald<?es que •ho,je se at!rani aos revolu-
ciOnarros . 

O SR. LEo.PoLDINo Dlll ÜLIVElIRA: - O nobre Deputado pelo Cear~ já chegou 
até a depôr um governo. 

O ·SR. MoP.ffil!RA DA 'RocHA: - Mas sempre ao lado dos meus• amigos, em 
todas as conjuncturas. 

O SR. BA.PTISTA •LuZM:oo: - Isso muito honra ·o carac!ter de V. Ec.X:. O 
nobre Deputado, PO·r isso mesmo, tem-se imposto á estima e â consideração 
de todos os seus collegas. (Muito bem.). · 

o SR, Mo REIRA DA ROCHA: - !M:uito agradeclao. 
O . SR. BAPTISTA Q,iuzAmo: - ,'Mas, como vin•ha, dizendo, o not1re Deputado 

' por Go~.az, o Sr. Alves de Casitiro, afifirmou o segu!~te: 
"No municipio éle .Mineiros,. além dei ass!lissl-natos, saques e mcen· 

dlos, principalmente na fazenda do coronel Zéca Lwies; foi trucidaida 
a ·conhec!qa d'ami!ia dos Qµ·irinos, inclusive inde:fesas crianças." 

Vou .c:Ümeçar exactamente por esse ponto. O TJ.·olbre repres-Emtamte de 
Goyaz, memlbro d•a maioria e representando aqui o pensainento do Sr. Se-
nador Ram·os Caiado, ~ez afffrmaçcres · generlcas, ·assev!>lrações um pouco 
v~gtt.s. 

O 1SR. ALVES DE (:lAiSTRO: - Declare! que essas rnrormações e-u as t!nhai 
rece.bld'o em cartas e de diversas pess oa$ que de 1á haviam chegado, E hei de 
i'espo.nder a V. Ex . com outras coi-res[Jondenc!as, pubUc~das· em jornaes, e 
em 1ci:ue ve•em narrados os crimes praticaidos. , 

O SR. BAPTISTA íLuzMIDo: - Que eu me sirva da carta .part1culivr de um 
~m:igp, coTJ.tenclo informações desta natureza, os ·Ti.Obres co1Iega.s comprehen-
dem. ~em ha de ser o Governo que me forneça dádos o!l'.f!c!aes. E multas 
vezes sabe Deus . através de que diflficuldades estes .1.nformes me ch~gam 
ás mãos. 

o 1SR. ALVElS DA CASTRO .: - Qual a prova .que V. Ex . quer? 
~ .SR. -BA.Pl'ISTA LUZARDO: - V. Ex. fallou em assassinatos e !ncend!os'i 

.t"e~.gunto .: quaes d'oram esses assassinatos, •quaes for.aro eS.Ses· !ncendlos? 1)0 
facto, não c omprehendo que V. :EJx., assim vagamente, levante accusações 
de ta;l ordem. Vejo, .sim, ·pelo seu discurso, que V. Ex. traduz fielmente o 
pensamento do Sr. Ramos Caiado, •que, ·ê seu c'he:fe poliUco, como V. Ex. 
aiffirmou . 

O .SR. ALVEfl DE CAsTRo: - IDLsse tão sõmente a ver{lalte do que se pi;,s· 
sou Ia.. 

O SR. iBAPT:ISTA LUZARDo: - Mas o !fez sem certos doctumentos. 
O SR. ALVES DE CASTRO: - Posso. asseverar a V. ·Ex . <'l.\le as !ruJ'.o!'mações 

são verdadeiras. 
- 0 SR. BAPTISTA LvZARDo: - . V. Ex. aierdôe, maJs ni;to affiormou a verdade, 

e eu vou analysar, agora mesmo, um toplc.o do discurso de V. Ex. a .respeito. 
Sr . Presidente, referirei o .facto, com todos osi 'detalhes, baooadd em. informa · 
çõe·s fided!.gnas, e espero que o nobre D,eputado, com documentos aut:hen.tleos, 
ven,ha desfazei-as. O ca&o occorreu, não propriamente, na ,cidade de Mlne!ros, 
mas a nove legua;s antes des·sa .localidade. Na cidade não houve absolutamente 
nada, d·e anormal. 
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O 'S11. ALVES mr iCAS'l1ito: Eu me referi. a Mln'elros·; tanto pod1a ser o 
mun!clplo ao mo a cidade. 

O S11. BAPTISTA LuzARDo: Narrarei o lfacfo, repH.o; com .a nialor eixactl-
dão passivei. 

Affirmou S. Ex. que .houv·e assásslnatos e lncendlos• na fazenda do·s 
Sns . Quirinos . Pois bem, e que se deu foi o seguinte: na fa~enda do Hr . co-
ronel Zéca iLopes, a extrema vanguarda das t'ropas revolucionarias, ã:s nove• 
horas da mal.!lhã, IS0 me nllo engano, do dia 3 de dunho, attlnglu esta fazenda, 
que se aclhava completamente deserta, 'havendo a;penas na cwsa duas sen:ho-
ra!Í, um ·homem velho, aleijado, e urnas duas creanças. Os revolucionarloa, 
tenente AnnH:Jal Souza e duas praças, ,que se• destacaram e foram á fazenda, 
perguntaram .pelo dono· e ofbtiveram como respo:::ta q'l.le :havia 'saldo já ha 
dous diás. Indagaram mais se havia cavallos na fazenda ou nos arredore9. 
Como nmguem l·gnora, a caval·Jarla, para os revoluc!onrios, ê uma arma <l.e 
primeira erdem. Alffirmo-o com conhecimento de · causa . 

Pois beni, os revoltosos ·pro~u.raram apoderar-se da cavalhada, e o senhor 
velho, a que já ãllud!, e que se encantrava na fazenda, informou que aipena.:i 
algumas mulas e varios caval!o-s estav:am em dl'lterrnln.ada Jogar, que aponto.u. 
- :Entíto, o senhor irá comnosco, para nos m1ostrar o JOga;r onde se acham 
o~ ammaes, .que vamqs retirar daqUi ~ observou o od'flcial. O veJ.ho seguiu 
por uma estrada, com tres ou quatró soldados revqlucltona~·i~s. :mm;brenn.a-

. ram ·se .no matto e, ao 'P·assar . em uma picada, receberam uma aescarga. Os 
revoltosos Tecuaram, deixando, ·merto, no locai!, um cavaüo, attingldo por um 
balaço, e, com um dos compantheiros na .garupa re.tirarairr1-se a.fim de evitar 
a fuztlana. 

'Partiram ao encent·ró 'do .commanà.ante, para o 10ca1 onde se encontrava 
o grosso da força do piquete, e· cornmunicaram-lhe o facito: 

- .l!'"omos· retirar os cavallos da fazenda e, ao entra-rmó.s no matto, fomps 
recebidos ·rpor urna descm-ga . .Não saibemos de quantos homens se compõem os 
atacantes. Apenas cailmos na cilada, não tive.mos tempo slnão .paira reçuar . 

O commandante da escolta ·que faz? Arma uma- patrulha e mia,nda fazer 
a expédlção. Ao mesmo ter;n'Po, organ.!za uma patrulha de combate, eonstitui-
da de 50 ·homens. Ao ._todo,, U:ns setenta soldados seguiram p·ara o ~oca! onj'le 
se havia dado o faC\to. Cercaram a •roçada o~de se achavam .escondidos o.~ 

aggressores 6', em •dado mome.nw, começ.ou a fuzilaria. Travou-se a Juta 
dentro do matto, por mals ·<!e duas 'ho.ras .. Apô.s ess·e renhddo tiroteio, ,batendo-
se a rnatta, forçi.m encontr.ados dous cada veres; o de um do.s .irmãos Qul:rino . 
e o de um empregado- .da fazenda. \Retirados. os cava!los, apurou-Sê' serem 
estes ·em riumero de trinta e poucos . .Constatou-se ainda que, da pa;rte dos !re· 
volucio.narios, ·houve tamibem d.u.as · mortes e ·alguns .f.€Jridps. Poi.s bem, como 
veem os noibres collegas, foi nesse comlbq,te que occorreu a morte de um dos 
iSrs . Quirinos e de um em·preg.ado da fazenda. Os revolucionaras proseguira·m 
na .sua mar·cha, e nada mais ,houve na fazenda, em materia d~ combate . 

O rSll. ALVES DJil CASTRO·: - As informações· que tenho ipr.ocedem de pes-
soa•s conceirtuadas . 

O S11. BAP'l''l'SfIIA LUZARIDO·: - Ga1rarnto a veracid·ad·e da minha infm·mação, 
porquanto' esta me foi traZ'iitla po·r um 'Cidadã o que me mllO:"eee a'bsoiju-ta fé e 
que, al'ém disso, esteve Iá e p:rese;nciou o f,acto. 

O SR. ALVES DJil 'CASTRO·: - . O meu i.nfo. mante é homem muito· conceituado, 
muito sé•ri·o e não é crtminoso. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - V. ·Ex. não tgno:ra que, .transmittfüas pa,ra. 
long.e, a:s noticias, ·não raro., C:hegam detur.p™'l:as desta forma. 

o .SR. NELSON DJil .SElNNA: - V. Ex. 1pódte O:PIIJO:r a sua •fllal'l'aÇão á ào fü)I-
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bI'.e C('}llega;; mas não vejo pooque .ra de aillfirma.r que a sua seja a gue re-
presenrta. a exrp.ressão da ver4;ade. . 

o .SR. LEOPOLDlNO DE OLIVEIRA: :_ Mas as dln.fomnações que O· illusüe orador 
recebeu foram de testem wruha presencirul. 

10 SR . BAPTI'STA LUZARDO: - o hOõl(!'aidO a:-epresentam.te de Gey·az, em seu 
dis·curso, quamdo ai!Qudiu. ao facto, Jimitoru-se, corr"o já accentuei, a fazer affir-
mações generi·ca:s. Pedi a S. E x . os dado-s, a-s · p.rovas, esta:-ibado nas .qua-is 
articulava as accusações . S . Ex. me respondeu que o fazia baseado em cau-
tas. Poa:- isso me ·jru!gue·i no. dever de narr:ar fi.eimente ao i'1-1u61tre cofüig!J-
:tude que se .passou, contado p·o:r pessoa m,erecedoca de todo. e.redito, repito, 
qlre es<fu>'e IIlO 1o.cai1J idJO eomdiliC.to e qire a tudio alSSiksrUu. Adêantou-s·e o i~])'
man>te que eu podia atê de<Safiar a ,qualquer dos co.filega1S paira que contestasse 
a ·muraçãio. All.emais, eu não viria p ara. a(lui fazer a llfi.rmaç,ões desta ·ordem, 
si .. não po-ssruiJsse da1dos -0ertos, si· a persso:a -que rrJos trouxe !Il'ão fossie d\;) :reoo-
nhecida honestidade. 

O .SR. LEloPoLDrno Dlm OLIVFJIR.A: - E deve S€(r verdade; os Tev0.Juri0nal'i<l<! 
não iam . matar c reanças á toa. 

UM .SR., DEIPUTA!Do: - Desde que a,t1raram pai:a dentro d-o matto, sem 
ver quem lá estava . . . 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - E!Ues aüraraim para o· matto, sem sabe~ 

qua ntas :Pessoe,s estavam de emiboscada, e duas cree,nças que estav$Il . na fa-
zenda co,m os ooseia:-os . 

O SR. ZQRo(sTRo ALV'ARiENGA: __, E? as :pessoas IC[Ue atiravam de dentro do 
matto · er:a,m so~dados? 

O SR .; BAPTISTA LuzARJD.o: - Não; mais tairde verifiocou-se qu . .3 eram em-
pregados da faoonda. 

O SR . Zo:R'OASTRO ALV'ARIDNGIA: - Atiraram emquarito üs revo1ueionarios 
pirocuravam o.s cavallos que .deviam ser "tomado,s"? Este é o verb(} que 
V. Ex. emrprega, não? 

O SR . .ADo~Ho 1BERGAMINI: - , Sim, os Jega:U.stas ·cham:;i,m "requisU<>r". 
O •SR. ZoRoASTRo ALVARENGA: - Os ·Jegwl'Lstas ':Pagam o que, requ.isitam. 
o .SR. ADOLPHO BlilRGAMINI: - Não pagam'. ' 
O SR .. BiWT!ST.A .LUZARDO: - Não pagam, e posso ciotar varios exemplos 

occorridos no Rio Gra:nde do Sul, onde as requisições a t é hoje n ãq fora.in 
pagas. 

O !SR. LEO'POLDINo DE OLIVlil!RA: ,- Os legalistas não paigam, e estão com o 
T.hesouro. 

O SR. ZoRoASTRo ALVARENGA: - .Si a lguem q•ue não rr.erecesse a eonfianç11 
do nobre Deputado quizesse " •requisitar'" seus cava•Hos, como seria r e.cebidó 
por S. Ex. · 

o SR. BAPTISTA LUZARDO: - Conforme . 
O SR. ZoRoAsTRo AL:VARIDNGA : - AC!ho que a hi não h a "·con:forme". 
O SR. BM>TISTA LuZARDO·: - ·Em um esitaÍd.o é!1e<VooludoawJI'Üo, como é :o actual 

não se .pôde fallar em lei . O que ha é o arbitrio de. força. "Mas vejo que o 
•nobre Deiputado·não quer em!)regar o verbo q1ue I'he occor.r.e ... S. Ex . . Pôde, 
entrej;anto, em!p•11egail-o: é o veTbo '',roubar" .. . 

O .SR .. ZêlROAS1.'·l.1'0 ALVAREJNGA: - V. Ex. não sabe si quero· emp1regar o 
verbo "roubar" o;u "d'uctar", po·r exem:Plo. 

o SR. BAPTISTA LUZARIDO : - V . E x . pôde emv;rega:r qualquer um dOS 
do.us. 

o .SR. ZOROASTJ.1'0 ALVARENGA: - V. Ex . sabe que essas filigrainas .à.e ver-
riacuJo semprr-e dão :rr..·uito qne faaier ... 

O SR, ÃDOLPHo . BERGAMINI: - Não dera;m que fazer á ref.orma co·nstitu-
donaL Só- ao sr: A·zevedo Lima, que hontem mostorou erros palmares nesse 
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traballl-0. E V. Ex. é um d-Os wutores. O rpa r.eoe.r traz a assignatura de V. Ex. 
O 1SR. ZoRoAS'l'Ro ALv~J;JNaA: - O facto de eu o ter a;ssignado, não quer 

<!-izer que seja ·eu o aiutor". E -v. Ex., quamido assigna um parecer, elaborado 
po·r algúm coUega, não va,e c-0gitar ãa be1leza ou do desprimer d@ vernaculo. · 

O :SR . .kooLPHo BERaA:i.IINI: - Si Vietr es{lr1}pito em caiss·ainge, não assigno. 
·O SR. ZoR-OASTRo ALVARENGA: - Mas, ahi, não era o caso. V. Ex. não 

~ustentairâ que a reforma ooteja em cassange. 
O SR. .Aa>oWHO· BlllRGAMINI: - Leia V. Ex . o discurso d-O .Sr. Azevedo 

Lima. 
o SR. BAPTISr.l'A LUZARDO: - Aoabo d:e expHca<r quaes f.o<ra1rn os assas.s-i-

matos que se- derarr. em M.tnekos, e a que fez referencia o nobre Deputado 
r€!pl'6seiliüunte de Goyaz €ilil seu di"sQurso. Faço·-o 0QIID <1ocrument.os1 verdade·iira-
menite a uthenücos. Não hourve tambem attentado contra as duas · creainças, 
que ficaram com os empregad0s, aô lfüio da oasa. -

1S. · Ex., em seu discurso, refere-se, à.inda, a um incendio . Veu explicar 
t, qu" se ·passou . Nessa fazenda Ea>via um granue pai.o·l, que cCl'Iltinha, não 
só milho, cpmo fe·ijão, arroz e bataitas. Os revolawi-Onarios, -no momento da r e-
brada da fazemda, ti-veram conhecimelllto d:e que as forças legalisrt:as estavam 
se ·aw ·roxJmaindJo dwquelle iP.0111lto . E~il€Js 111ãio p .oid!Lam ilievirur aique1il!a mu111içã:o de 
bo.cca, que era em grrumre ·qua'IJJtidaJde; :mas era ev11dente qUe es•ses generoo 
não podiam d'icar alli para ser:em aproveitad{i,s pelo i:ni.migo. Tratariam·, por 
isso, de inutilizal-os. 1'ricemiiar.aJm ó paio•1. Foi um '!'~curso de retirada, ma.is 
acceiitavel aillnda. si se .po:ndetrar que os revoLuciJo1laJI'fo•s eram oavalliarianos. E, 
Sr. P reside'Il·te, a pro.posito: os wegaJ.istas viajam cohstantemente de automo-
vell ; tuéUa a tvavessia à.e Goiyaz, pela força commiam.dd ·p~o major B&tholdo 
Kling·er, '.f.oii feiJta e;rn, aiutos e é :Lnteressamte ver, ,por · wque:llas esti;adas, a 
qua111tida.die dooses vehfouilios· abaimi'Onacfos pelas foiI'Ç01S do Go·verno, p-0r Se te-
rem inutilizado:! Isso é razoaveli porque as estradais 'não são proprias para 
a11tomoveis, sendo natural que os desa stres se succedam constantemente. Com 
reJ.ação, :p·ortwruto, ã. tfaze.n'da dü S;r . Zlecca I.11JiPeS, o que se pa.ssou fOd. !llada 
mais ns,.da menos do que aquillo que acabo de· revelar ã. Camara. E. os em-
pre.gados da faienda que appareceram mo11tos, não foram aissassinados, e sim 
succumbiram err" luta . Tudo que se disse em contrario a isso é abso~utamente 
!aiso. •J)}m Rio '.B<mit-0. as depredaç.ões são de toda a ardem, diz o nobre Depu-
ta.d-O por Goyaz. Os VJexa.m.es po·r qu·e a po.pullaçãio passou são indescripti-
veis". 

·Sr. Pires:idente, oot:a é a m:aJis ol!aimorasa das inlju<ltiças·. Li -: e s-tnto ter 
deixado em oasa pa;ra, relel-a -: a carta do Sr. · General Miguel Costa e 
seus compan'1eiros desc~vendo precisameinte a chegada dos revoiucionarios 
a· Rio Bonito a 15 de J:uliho, daif:a do primeiro anniversario do mO<Vimento de . 
São !Paulo. Nesse dia, sole.mnizando o ac-0ntecimento, houve uma n:issa na 
principa l praça pub>lica de Rio Bonito, ã. qual comparece.ram varias familias, 
sendo aipamihaidas diversas photographias, ·que, segundo me consta, foram 
-trazidas para uma das revistas do Rio de Janeiro, não sendo publicadas por 
proP.ibiçã;o da policli:a. Os ;revo·lucio!llarios fora.= t r atados com a m aioa· de-
ferencia e a sua entrada :não caius:ou ,pan1co ã.s f·amiliais m eismo porque antes 
de occupa rem a cidaide, eHes enviaram em1ssarios que se entenderam ·com as 
fig-uraf de ma ió·r destaque aHj, afim de que êstas avisassem a população da 
proxima chegada da c o•l•um:na, e a trrunqu.i)izasse quanto aos bOllls pro.p-0sito11 
da mesma 

o .SR . J:..EOfE'IOLDINO DE OLIVEIRA: - No sertão SÓ ha tri•steza quando não ven-
cem o•s rev·atucional'liloiS• . 

O SR . BAPTISTA LuzARDo: ·- Permaneceram a;hi dous dias e retiraram-
se depots, :a;baind10111•Mlld'O a cidade . .S . · Ex: afifür1rnou que a A Tribu1'la, dle Ube-
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rl1Jbinha, de 18 do corrente, relàtá,ra tambem diversos aisasssinatos, sendo 
al.guris ·del'les pra,U.cad.os ci:mt<ra meno1·e.s; calcula-s.e terem sido incendiada• 
di'V'Ellisas ca.sas. Vou citar as :pr.o•p.rias .pala'W'ais &o crJJO•b.re Deputa.do. 

"CWkula-se, nestes dotls munfotptos,, que o .'Prejui·zo seja superior a dous 
mil contos" . 

'Devo confessar, Sr. Presidente, que é absolutamente tncrivel, q.ue a tanto 
tenha montado a impo.r.tamdà subtirah.ida pelos r.evo1Lucfonarios . 

O .SR. ALV'IDS DE CASTRO: - Não só em dinheiro. Cal·Cu•la-.se que o prejui~o 
.seja tão .g.rande, 

0

deivido tambem à mo·rtandad·e do gado, o que :l!aziam pm· 
m·aildade. 

O .SR. LEoPoliDINo DE Ül;IVEIRA: - Po.r maldade não cr:.eio. Fazi.am-no., ce~
tamente, :para que seus inimigos não co1ntassem com. e1Le. 

Q SR. BAPTISTA LUZARDO: - Sr. Presidente, .quanto· ªº d·inhêiiro -que &O 
ac·hava em Rio Bonito, na Collectürta, ·sb1u,be-se màis tarde, que o pFoprio 
padre foi quie•m o havia .guairoodo. . · · 

o SR. ALyEs JllEl CASTRO: ~ Não foi o paidre . .Si o coU.ector n&,o bouve&s• 
torr.ia>d;o as iPf!10vi<denK}ias necoossarias, mainda.niào d~o.sttiar, ·Com .a;nteoe-O!en()ia, 
o d:inheiiro lllJO bain•oo., terdailTJ ficad<0 oom eHe., como :ficaram .com o dirrbedcro da 
mntendoenc1a. 

o •SR. BAPTISTA LUZARDO: - - E não assáltaram tambem o banco.? 
·.A verd;:tde, .po'l1élr., é que, segundo me coITTsta, e11es se retiiraràm naquello 

mesmo dia e foi o vi.grurio quem, ·natura,lmente; g_ururdou o dinheiro. 
Jl>stdu prestando taes informações à Camara segundo ~ test-emunha de 

pessoas que presenciaram todo·s ess·es d'aotos. E po,sso .dizer que não enc.on· 
traraim um vin.tem sique.r na Collectoria. 

O .SR·. ALVES ·DE CAsT°ao: - Ü&'tamente que na OoJ.lecrtori·a estaa;ua:l elle 
não .podia existir, ·po.rque o col'lector mandiaira de!}o.sitar· o dinheiro em uw 
.bwnco. Til'mram, no emtaruto, da Intend'encia 'Mu~oiipal . .. 

' O SR. RAPTIS'l'A LuzARDo: - Não quel'o, .Sr . Pres1denite, senão· rr..e re· 
ferir ao que estã no discurso. óo nobre Deputado. 

o SR. ALVES DE CASTRO: - Como d.jz o EHario do Congresso? 
O .SR . [BAPTISTA LuzARDo: ~ Entire outras, que foram •retirados .18 contos 
Sei, entretanto, nada foi r:etirad·o da CoHecto·ria. 
iMail'3 adeainte diz 1S. Ex.: 
"Em Itabe·rahy, mu:nicip1io 1P.ro•iüm·o· à .capital de Goyaz, que .não. foi in· 

vadida devido ex;c1usivaJITieYlte á r·e&isten.cia que. llã estava organi·Z\aiCla, os 
rehefü.es, segu•ndo noticia o Dernocra,ta, que tenho em mão·s, desihomraram tres 
mocinhas, ·fHhas de uma pobre •viu·va". 

Sr. Plresideµ0te, declar.o a V . Ex . que a respeifo ITTão possuo dado al~um. 
nem o .Jneu i:nfoirmrunte poude dizer des.ses aiconte.cirr:entos . 

o •SR. ALVES DE CASTRO: - V. Ex. dã ~icença para um aparte? Os re· 
v.oltoso.s que defloraram ~ssas moças fo.ra'.m 'Preso•s e OOITTduzidos pará a <:a· 
piOO.~ de Goyaz. As moças tambem foram ch amaid•as ã :poli.eia, Todos con· 
tessaram. 

O SR. BAPTI•STa LuzARDo: - Nada po·sso adeaintar, po<r me faltarem iníor· 
mes seguro·s s·oibre o caso~; 1mas .certa~nte tratava-se de d>eseirtores; ac.havam· 
se muito J.ongé da tropa . Com-o, pois, criticarmos e aiccusarmos o.s ·revolucio· 
11ari1os? 

.o :SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Si foram presos, natblrallmente é por 
que tin'h:am .abando•naido as fteliras rev1ucion•arjas. 

O SR. ALVE:> DE C!AsTRo·: -,- Não apoiado. 
<O ·SR. BAPTIS'.l'A 'LuZARDo: - Não eram mais .revoluciona:ri.o.s . 
O SR, ALVES DE CASTRO: - Po.r isso me.smo é que digo q\1e aquBlo lá nã.o 

é uma !l'evolução,.mas uni bando que ·está sa;lteando. 
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o .SR. BAPTISTA LUZARDO.; - V. Ex . não te,rr., razão. Não é um bando 
que .vive salteaimio. E' um 'bamdo, como diz V. Ex., que tem dado mruito 
que fazep ao G.orver.no. 

1Sr. Presidente, feitos esses reparo.s quanto á co.nducta dos revo·ludonario11 
por occa:sião d>a travessia d~ Goyaz, vejamos o que o Sr. Depu tado Alves de 
Ca&tro :r:espo.ndeu ao S.r. Deputado Azevedo Lima, quê aqui se fiozera ·éco dos 
aicon<tlecime.ntos nar:r.aidos s.oblre o lbabeas-<;orpus !Pedido a f·avor do Dr'. Ma-
noel Affonso CavaJ.cainti, medico e mo·rado:r em Re zende, na e·stação de Pires 
do Rio, naiqrueHe Estado . S. Ex. justifica os motivos dessa 'prisão e declara 
que ella fôra motivru:la po1· ind>icios V•ehe,mentes .que contra esse medico ha-
viam sido apurados pefos !egaltstas daquele Estado, quaes çs de, em um 
detemünwdo 1ponto, em uma certa iocaJ.id,ade, o Dr. Ca:iyalcanti alliciiar g1;mt~ 
.paira e ngrossar as. cólummas irevolucionarias. 

'Em um trecho do seu ruscmr.sC>, <liz o S:r. cAliv1es dle Castro : 
"O .Senador Ramos Caiaido .. . 

o SR . PREISI•qmNTEJ: ,__ Adiv.i•rto ao nobre Deputado .qu~ está finda a hora 
destinada ao ·e·xpeà:iente. 

'O 1SIR . éBM>TISTA [:.UZARi\>O: - Nestas condiÇees, por ora, dou por ifindas as 
minhas oO!llS'Ld~raçõe.s: PeÇo 'Hcença a V. Ex. pa,ra .qu.e me reserve a paJa-
VTa, afim de contimJuar a tratar do assu.mpto, ean exp>Ii.oação pesS.ü•3.!1 rna 
"Ordem do ;Dia", >CJom o fito ,de ler alguns doc=ernto.s da brandura com 
que acaba de 'co:n<1uzir-se o 1S.r. SenaxioT 'Ramos Caiado no E 'staido de Goyaz, 
onde não impera o estado de sitio. 

O .SR .. PREISIDEINTJ!l: ----, O nohre Depu•taido sel1á ·attendido . 
o SB . B,\PTISTA LUZARDO: - · Agradeddo a V. E:X. (Muito bem! muito 

· bem/) 

O Sr. Azevedo Lima (*): - Sr. Presidente, o meu 'P'íezado amigo, 
Deputado L'eavoldirno de Oliveiira, longamente discutiu o orçame.nto da Viação, 
pa,ra mositrar que á. precla-ra Commlssão de F~namças não cuidou, com ·O de· 
vido zelo e .inte lligencia, do pirobaema ferro·-viario do seu d.istricto; e, ern·tão, 
revelou o .g.i•ainde irnteress·e que devia despertar no seio da Co·mn'::issão de 
Finanças o ·caiso da ipmdeotadia estrada oo fer~o·; c udos t1ri1Lhos dev·em ' ser Je-
vados até o 'l'riangufo Mlineiro, ond'e S: Elx. ex'e•rce, com grande pro<ficiencia, 
a inJllue.ncia política de todo•s n6.s r eco>rnheci:da .. 

Não serei eu · que vá reproduzir a argumentação brilhante e ao .mesmo 
passo curiosa, aqui deserivo1;vida pelo meu ·honr axio· companheiiro de acção 
11arlamentar. 

O SR. AiDoLPHo HEIRGAMINI: Um dos Deputados mais brHhaintes e inde· 
pendell!tes. 

O .SR. AzEVEIDo LIMA: - .Occorre-me á Iemhnança, po.rém, Sr. Pres!· 
dente, uma vez •que se ;vae dis·cutir -o orçam·ento· da Viação·, ap.i·o1V1eitar o 
ensejo para 'kazer ao _conhecirr.ento da Camaira a carta que, em o,rigi·nal, 
recebi d·e mão pr.opria do esforça:do Caipitão do no·sso. Exercito, Sr. D1ler-
mamdo de .A!ssis, e na qual, .si não se :trata exaictame.nte de assumpto que 
tenha relação com o prob'Lema fel'ro-viario, se desenvoJve a defesa da com-
petencia profissional de um milita•· meUndirado com os .conceitos de um dO!l 
seus .comipanhei•r:os d~ clias·se. 

(*) !'Fi. J foi revi;sto pelo ora;:.c :·. 
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Pe90, :pois,' venia a; V, . Ex., Sr. Presid'e!Ilte, paTa, 'lea- a G<trta aberta, hoi~ 
P'Uhlicad<;t na Gi.azeta ãe N\otiüiirJ;s, e que serv.e de rooposta ás a;!Jusões feital! 
-por um oo:ilha.nte o!l'ifi!~ia,l do Exercito q·tle. o inf~'!i:u.nio poiitiro e ·as perse--
guições' o:f,fi.ciaes 1eiva:ram até as ' enxovias do Estado·. 

E ,como, <Sr. Ptresi-dente, nunca neguei .guarida, ás reclamações,' aoo pro• 
t.e.sto1s de quem qu€1r que S'Eija, não sei:iia neste rr.iomento quie r€1Cusarla a mi· 
n.ha pala.'V!l'a . paxa que chegasse ao co.nhecimento jla Nação a, def€Sa que 
deseja -fawr da s'Ulai ,pe,sisoa e dos seus -aicd:o'E'l ~~l~ta:res o aus,teró C'a11»i~ Di· 
le,rma:ndo de Assis. ' · 

Não quero muilto· [J!t"-O[J100Madamrenrte te= commenta:I'ilo em .torno dessa 
missiva. os· sei,s te!'mós são po,r si mesmo tão ·expll'.1essiy-0s que· dispensam 
qua:lquer esclarecimento'. 

A.sism, reza ella: 
"'Rio de Janeiro, 14 .de <Setembro de '1·925. 
!Exmo. Sr. Dr. Azevedo LLma - Cumprimentos Imaginava 

eu, depois da exposição fei,ta, á camar€L pelo Exmo. Sr. Dr. Nica· 
:nor Nascim·ento, a proposto· da r.etiraiia, ·de Guahyira, e da .exhibi· 
ção .plena do·s documentos amnexos ao "CRelatoiri-0" a res[Jelto apFe· 
senta.do lLs au toiridades c-0mpeit:e;n tes, os q uaes forwm., postos á dis· 
posição de .quem n'-0s quizesse com1puLsar, q•1e não. mais tivessem 
éc•o nessa, O;:usa . os botes do <1e;:llp.e.itlo ou da m01l~dilooncia, a:inda mail; 
q\!ando oibuimbrad:O·S na anicmymia". 

I -niter,ron\po neste p.onto a leitura - e essa é a wli'ca obser'Vaçãl> quo 
desejo fazec - riat:a . declairar que a anonymia, de que s~ increpa, o autor da 
<"Pist-Ola a .c1ue a,iq,ui se aIJ,ude, co·rire p.o:r minha oonta. Em nenhum toploo 
dessa ou de qualquer das suas demais carta~·, -0 offJciai, 1ue m'as transmittlJ, 
pediu, uma :só ivezi 1que fosse, guardasse no anonymaito ou na obscuridade o 
aiutOiI" das mi1ssivas. Pélo c:<J!I1trario. . . ' 

O 1SR. A.DoLPHo !B'EJRGA:MINI: - .V. illlx. o :fez resgua;rdal-o d;e perse-
gulções, como . fiz hontem, ·em ·relação a outro miiSsivista. 

O '.sa. AZiEV/Ell>o LIMA: - ... autori-zou-me a· fazer de suaii cartas o uso 
que methor me con;vi-esse, a:ssi•gmando-as com o seu norr.e poi-· inteiro, e não 
se referiu ·á ·oonvenfencia de ser sonegad-0 â publlddade . o ·séu nome. 

<Si tomei a i:nioiativa esponranea· de .não estampar no orgão ofiicla! o 
nome dJesrte mdilttar, .fui po!'1qu.e semrti que dJevda aibr,oquela.r com {LS :n:inhas im· 
xnunida-des parlaan>81IltaJres ·as I'lesp<.onsabi·lfüa,des de um milita'!',; exp<Jsto 1i.i 
contingeruci!!JS da dis·c.i·plina e preso· ainda em estabelecirr.ento do Governo, 
para soif:fll'er oasti1go poir m!otivo de s'lffi :i:ndle[l:endencfa de ca:iracter e integri· 
dade moral. 

Feita esta pequena observação, prosig-0 na leitura: 
"Enganei-me, porém, ;como aJcabo de verificar pe1o O Jo!f:nal de rn. 
lm extranharta que ainda uma vez;, aJp-ezar d.isso , e· do. mod() 

C()IID,Ó secu:~ a 1pa1~avira 'Si1J1Joora do defens0tr, lhe dtssseis curso, 
posto que desta feita, sem mais lhe emprestardes o val<>r de um 
"docume nto historico ", si não fôra comprehende.r a delfoada e dlf· 
f-icH situação moira! em que ficastes coll-0cac10. De um lado, a solici· 

-.taçãio 'élie urr:i p;ri•siJoIIBLro, 'V·O•sso p·rio1seilyto ,poiliti1clo1 homem de incon· 
testa'vel -cultura inteHectual; de outro, a mesma. oonvicção da im~ 
;procedencia de suas a,rgulções intempestivas, os vossos sentimentos 
de justiça, o culto da verdade ... ·No :primeiro, c"omo o sacritieio de 
uma reputação, -0u interes:>es superiores da facção., a cohereneia das 
idéas d!e um progira:mma; no segundo, a c-0nducta pouco nobi!itante 
de ahandona:r o companheiro de luta que, sacrifica:do, curte ,os amar· 
gores de um en<lar.c·eramento. Por ce.rto deveriam predominar os 
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deveres do pal.'tidâr:Lsmo ' pOH·tico, que .teriam, ·naturalmente é, an-
tes de tudo, muito humano - de sobrepôr-se aos interesses do si-' 
·IÍ>natJairio dies:ta. Demais ~.r.a:zoastes, não deialinava TI.(i)·mie ••• 

E é sómente .por isso .que vos -co·ntravenho, pois •de outra sorta 
me satls-faria apenas ... com . Bocag.e, dizer ao meu detractor desconhe• 
cido: "Põe o teu nome . em baixo e estou rvingado". 

'Sim poa:que, como diz o prrc>VeI'lbio arabe, si o v!andainte fosse 
atirar pedras a todos os cães que latem pelo ·caminro, jâmals oheg;a-
ria ao seu destino. 

Mas o caso é que o agastame~to do meu '.invectivador impenitente 
e i·rrupune. que seguramente não •contava com· o revide, não .sei com 
que in'teresse continua a vomitar i•nsultos contra m ·eu ·nome, embora 
diga não 'ser seu proposito "condemnar detenninadas attitudes pes-
so-aes". Ig.noro tambem com qutl base, com qÚ•e do-cumentos (que fico 
·es.per-ando ... ) , mas, soba:etudo, co·m que escõ,po no attinente a mi-
nha pessoa, ao ambito estreito do que eú sou. Será simplesmente pôr 
e.m relevo· mi1nha j!â. tão· decàntada aobrorài~? serei eu, polr<ventu:ra, o 
uJüco cobarde existente -nesté mundo? 

E fal-o de modo astucioso, procurando maniet~ aqueHe ardo-
ro·so- tO'.'ibuno nos 'à tav'ios com que estimulá o seu envaidecimento, 
esquooe.ndo-se de que, tenào lido Bo-ileau, elle sabe que tout éloga 
lmposteur biesse une ame -sincea:e e que un éloge ins·ipede et otte-
ment if·loteur deshonore a •la fois de hero.s e l'auteur. 

:B;:' claro que · aquelle parlamentar, em que pese a sua 1-ncoi;ites-
tada cultura e grande· int_elligencia, não poderá terçar armas no ter-
0'.'eno da teC:hnica militar nem, em meia_ ihoa:a apenas de palestra e 
exame rde documen!os, sobre que não ponde meditar maduramente, 
mas -apenas - ·sentir a sua grande elo-quencia, 'elaborar un:a defesa 
completa, e escoima:da de quailquer sinão de detalhe, tendo·-se limi-
·tado sua aprec.iação ao co-:{ljunto d:os faoto,s mais chocantes, de onde 
:l'esailta -o oriiterió geral da minha conducta, oomo · dds~ , elle, sem va-
cilJações• sem. failhas, sém meG:o. E nimguem, então, o contestou, por-
qu" aUN. ies.tâva, lá sua disposição, todo o dessier dos sUJccessos p0!tja. 
embargar q uailqueir sutS[leita dedn:fide!ldtdru1e '°'u camoufZa{fe. 

Virué!Jo, '.P'Oll' wsso, err, seu socoo,rr1'.o, deve ITem'brar que, com a fo•co-
motiva tripulada pelos revo'1ució:iiarios, vinha, atrelada na frente, uma 

·gondola (iplatafo'!"ma) ornoo iforr'aim aisses'baldas a.s me<trafüad-O~a,s e 
o~de rP·OOOri?am embarcair, S!i' outras razões o mão des·aco:nse!JhaJSS'err_~ 

mais de quarenta ho-me-ns. Ainda mais: na machtna, em que nos re. 
tirá.mos, n. 6, coubermr. cinco o>f;ficiaes, dez praças e quatro empl.'6-
gados da Empreza Matte Laranjeira ou sejam deze:nqve homens, con-
iforme poder-eis ver pela -relação junta e não se pôde co-ntestar por• 
que são os que regressaram de Íá, passando pela Argentiná para tor• 
rnarem ao tçJ.rrão nacional, exa:ctamente, como o nos•so Bo·li'!Xbr pelo 
!Paraguay. Ha, apenas, entre nós, uma diffe-rença: sem desfa;zer no 
•grande vaJ.or pessoal de Pil'."estes, que admiro, sobretudo·, por se ter 
feito aco.mpanhar de 'tantos :ranatkos 1(e é ahi que vejo o• seu valo•r, 
não :no bater chão, q,ue~· co-mbateruio, quer fugindo á perseguição' de 
Klinger), é preciso convir que ambos fugimos, - elle com cerca de 
\rr:l\'l home ns, acossados pelo destacam-ento Mar~ante de ma.is ou 
menos e'quivalente effectivo, embarafustando pelo Paraguay a den-
tro depois de intimar uma irnpoitente guarda de quarenta ·homens 
.que se limitou a p;r-otes.tar contra a invasão d-o solo patrio; eu, com 
quare-nta, o-u me.nos, perseguido por· cerca CLe mil (err:.bora a vanguar-
da fosse de uns duzenros e -cinoo·eil!ta, a :po-nta de ~ quan:>etnta, a ex:-
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trema rp.o•n1a de .qudnze e os e:x;pQoil'ad<Jil'es ·em n:umero de dOTIS, es-
tamldio, 1p1'o•Vave"tmeLTite, um mwi•s aiCIJoontado• oo que '°' outro, e, p·or· 
rtain'1Jo, aipenais po!l' 'il/mr ho!lrulm, , rtend!OI diea:nte; ale :rpdm aS 
1poderosas guarnições e autoridades argenHnas das importantes e!· 
dades p.or onde passei e que 1não se podem comparar a Porto .A'.dela 
·e sertões des>habHados do Paraguay. . • fü isso <" sonduzir ' bem alto 
as ·arrr.as naci.onaies ! ... 

·E' que ·elle podia fazer o que ·entende.sse, dentro e fóra da lei. 
Eu, ao contrario, não podia provocar o estrangeiro e ·fillama.r sobre o 
meu paiz as .responsabilidades dos meus desmandos. 

Por que não foi Pr-estes '.fazer essa peregrfa1ação na AJrgentina, 
cuja fi!'o111teira perlongou desde o Rio Grande, em um .percur-so muito 
ma10r do .que o r e'.ferido pelo missivista? E' porque lá;· sabia"º e1'le 
muito bere, a sua p;rogressão seria immediatamente contida e a su'a 
tropa desarmada. •Parw mim, que rpr-etendia me reunir aõ resto de 
minhas forças então e'm Matto GTesso, •si pretendesse vlb.Jentar a 
fragi! ,guarnição paraguaya, seoria muito mais facil fazer tambem o 
seu itimerarl-0, de Po-rto A•dela a Campanario, rpelo Porto P1r~hy. 

iMas o caso é que entendi dever pr.oced·er de outro modo . Eram 
outras as circumstancias, como diversas foram as de' Siquetm G.am· 

pos, atirando-se a 111aido no rio Uruguay agarrado a uns pneumaticos 
de automove.is e salvo po.r uma ·chalana pa,raguaya quando quasi . pe· 
rec.ia afogaido .e a de Juarez Tavora, abando-nan.do os seu.s soldados, o 
seu equipamento e até a sua es·pada para :poder escapar á captura 
pelas frnrças poUciaes que o perseguiam. E nem p0r isso se os pôde 
iaicoi'rnar de rp.usdJanames. São t:re!TIJSeS 1·que, ,po;r mais ;ri:diiiculos que pa-
reçam, ence,1Tain sem.p~·e em si uma grande dose de coragem, de 
envolta com as sdntillações tipi-cas da energia e da força de vontade 
pessoal. No :fundo, ta·es as intenções que o-s pautaim esses l~ces de 
>des•espero. coiilBtitue.m, a meu ver, ás vezes, os mais !fulgurantes exem· 
:pios de ·energia e de valor. Pelo meno,s maior do que cevrur em uma 
<J,Jor~sãJo, rp1wutanào a OO[J.ld>u.cta q•ue d.eve>rarn te;r aq ue.Jloo que 1uotam, 
dando- oonse1hos sem nos a,comrpanhar com o exemplo e assemelhan, 
tlo-se, na figu·ra feliz de Rivaro1, aos p.ostes ·do caminho no· campo, 
que indicam a diTecção sem percorrei-a. 

P .e rdoe -me esta demonstração de minha f.ragi!idade. Per{)ebo que 
vo-u desl!i·zando pela vereda a que sempTe procurei es.qui.var-me. 

Não é minha intenção ali.rr.entar polemica sobre o caso ·com ,quem 
·quer que seja e muito menos attender a qu~m não tenho de dar sa;tis• 
!façõ1es. Ainda mais quaindo, como .succede e o sabeis pel'feitamente, 
.não po·sso perde.r tempo com «l estar justificando, actos já plena· 
mente justificados ante quem de diJ:eito, nem concor:rendo a satis~a· 

zer ,as ambiçõ·es de quem, avido de celebridade, vem provocar-me par.a 
que lhe dê pasto a sua vaidade. Mesrr.o poorque não me em.contro re-
1cluso, com casa e comida de graça, sem necessidade sem ter mais o 
que !fazer, para ·estraga,r-me, com o sacrificio de outros deve.res, a 
deled1Jes litteorairiü1s que, sobr'.e oo•nsrtiJtuLrem um pa;s·satem'P·º '• v<enha.m 
rpôr em evidencia a mionr.a capacidade intellectual e be!1etrista. Não 
tenho t empo para isso-, .nei:n ê esse o meu Idea;J, pois· assim, os meus 
filhos mor.reriam de fome. 

Todavi'a, embora diga Vieira em naida nos aiff.ro•ntar q_<uem diz 
mal de tudo mentindo, a breve divulgação· de meu "Eelatorio tudo 
esclarecerá, se.gU111do .espero, e, como isso não será cousa immedlafa, 
devo a<lverUr-vos de que o missivista erepolgante a cujo serviço· ten· 
des posto a vossa pailavra altiloquente mats uma vez mem.tiu, segu· 
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ramen.te bms,ea,n,dQ,-se nas :Eail!sas im:fl0'11ll1ações ,p,eioo i'll>ter·essados forne"Ci-
das, :quando, querendo refe.rir-se á minha Pe·Ssoa escreveu: 

·'"O unico official do Exerc.ito Brasileiro que, na 'actual revolução, 
foi obrigado a e'lltregar as armas da Nação ao estrangeiro, não era 
reiVolucio•nario ... " 

ICon<travenho-J.he: 
" ... salvando-se mflagro·samente ·Ios o'1'd'iociales de las fuerzas ie-

gaJ!es que ieldrz, toào su eq'llÂpage" , etc., "entraram nuetvlame.nte al 
BrasH" . . 

;Si o trecho acima extrahido do Nu.eva Epoca de 30 de Setembro, 
jo,rnai que 1se publica em Paso &e los Libres (Argentina) e .onde em-
-barquei co·m destino a UI'ug>uayana (na Argentina, só estive em via• 
g·em duas no.ites e um dia), mão bastar para ,persuadir o "destemido 
e em1nente militar do nosso E xe·r cito" qu e resolveu asss·e·ntar praça 
em cima d:O m1eu nome e que as amrna..s da Naçoo por mim conà·uzidas 
não foram entregues ao estrangeiro, os Exmo·s . Srs. Dr.s. Flores da 
Cunha e D em etrio de Toledo (à lém do .S,r . General con:.mandai1te da 
região a quem foi entregue o armamento ao ser dissolvido o pessoal 
em Curityba) - nomes que eu reP'Uto acima de qualquer suspeita de 
ap.aZavrados e im.possiveis de qualquer p a rallelo com o ex-sargento do 
E xeil"cito, que foi o carrasco de João Francisco, -chamado Fei'jó -
rpoderão dizer si não foi com as nossas armas na mão que desem -
baTcámos em Uruguayana . 

Qua'IlidJo aio riesto·, vi,s,tJo, fü vos ter .caoowaJ(fo c on.1 a extensã.o 1neS'-
rperada que imlpdmi a esta, Hmrto a .reco,ruar-vos o vell:w broc'ardo: 
"semel mendax, sem-per mendax". 

ffil ao m eu a ggre:ssor, não seria de mau aviso tomrurdles a iniioia-
tiva &e 1he lembrar a sag'acidJaJde -de -l\!llolli.é-re aio recorr..rrnenda:r que 

"·On doit se regarde,r soi inême et foTt long temps. 
Avant que de songer á condamrnir les gens" . 
iDo patrício ag.radecido . - D i·lermwndo (Janàido de Assis. 
P . S . - Commemora-se p<recisarne.nte hoje o primeiro anniver· 

sario da tomada ce Guahyba pelas forças revoluc.ionarias . P u desse 
eu ili:;wôr das :immunidmikls par1'ame nrtaJres especia1miemit-:e d·a tribuna 
e do ;DiJario ão Oongr'eJsso (dos Annaes), bem como dos varios perio-
dico,s carioc·as que, oom prazer clichés e berrantes epigraphes err., cai-
xa alta, publicam os vüssos discursos (justamente os de maior cir-
culação), e algo teria a adduzir a pro.posito. Mas o· caso -é que esses 
jornaes, transcrevendo as vossas accusações, quiçá por ser em escan-
dalosas, não editam a de-fosa. Para elles a minha p essõa não. tem 
1-nteresse e pouco s·e lohes dá a minha diffamação ou a minha rehabi-
litação . Nestas co,ndições, a infe riorida de das armas com que en-
frento a luto 'á noto·ria . Assim, sempre' sahir.eis victorioso e eu ven-
cido, muito err:ibo,r a não alimente o proposito de me aggredir, e, es-
tou procuramdo m e façaes justiça . 

Todavia, le·mb<ro-vos a ;prdclamação com .que ao Rio Grande o 
Generai1 Lsi<lJo,r;o ap<resentaJVa Jo0ão, Firanci!'lcO', d!eipois· de su a .paissa-
gem pela Fóz do Iguassu': enaltecia-o oomo o grande vence~-or das 
fiorças oegaes n 'os mem.oravei,s ·cmnhates de is. José e Guahyba. Como 
nâJo se sentil'á di:rrünuido este caudHho qua ndo ·Sl(}Uber que, a esses 
:retumbantes feitos , se p•retende dar apenas o mimimo, valor d~ en~ 

contra _de patrufüras e .. . n a da mais.! D . Ass~s . , 

Eis ahi, Sr. President·e, a carta que me foi hontem endereçada e a cuja 
leitura acabo de pro-ceder, como e:e habito. E' verdaide cíue não concordo com 



.674 -

alguns dos conceitos ahi traçados àcerca da personalidade m9;ra1 e µrofissional 
de certos militares revolucio·narios na mesma citados. 

Teriho para mim que, emboTa se possa discordar da 9rientaç;ão patriotica 
que abra.çara;m IQS bras·irrei•nos .i;nisurr.ectos·, ,dilfficil seriá €1!1JcontraT, nrus fUei111a;s dos 
le.ga;listas, militares de mais consideravel comp·etencia ~aipazes ele expôr com 
maior galhardia e mais extraordinaria intrepidez a vida e a ooude em defesa 
dos ideaes re·publicanos. · ' 

Aipós a brilhante traj·ectoria que, des·de a :Dronteka da Repubfü:<a Argenti-
na, da cidade de São Luiz até Ja;nuari.a, no extremo norte do .paiz, foi per-
cor;rida de co·nformidade com os p\ano-s militares traçados 'POT esse distinclo 
moço que se chama ,carlos Prestes, ninguem que s·eja animado de sentimenfos 
de Justiça e intea:-prete os factüs co·m v•erdadeka imrparciaUdade poderá cc>n-
rtesta r o grande, o incontrastavel ' valor militar desse jO'V·en guerreiro que 
tra;nsp1oz e mpo.UJDOIS me·2les mais de cinoo ,mil kiiorr..·etTo•s, aitravés ·&e innume-
raveis obstaculos de toda especie, antes de Jhegar á cidade de J anuaria, onde 
prese·nterruente se enco·ntra, á te-sta de combativos sold:ados que, ha,, mais de 
um anno, se batem inspirados por ardor patr.iotico. 

A esse inoilJvidav·el sokuaido que o misstvista miUtar, ?- quem responde a 
carta que acabo de ler, cognominou com incontes.tavel aoorto "um BolivM de 
26 annos ", a. este capitão emerito, que abandonou todo•s o·s interesses e todo 
o conforto da vida paDifica para entregar-se á defesa de noib.re,s ideaes demo-
cr-aticos, aco-rr.panha Siqueira Campos, o destemerüso commaindante do Forte 
de Copacabana, que ha tres annos -se deixou cahir ·com 18 companheiros sa-
crificados em bem da honra das casses militar>es; oom elle esta. ainda o va-
~oroso majo·r Miguel Gosta, da Palie.ia -Militar de São .Paulo, homem de grande 
desco1rtino profissional, e cujo. prestigio lhe assegura posição de destaque 
dentre a officialidade paultsta. Ainda, na presidencia do estado-maior desses 
já a;go;ra celebres officiaes brasileiros, pa:-esta seu.s serviços de patriota infa-
tigavel o ca;pitão cearense Juarez Tavora, gloria da engenharia militar o 
honra da officiaUdad'e ;nacional. .(Apoiaào) . Todo·s és ses homens, inclusive o 
capitão Djalma I>utra, que a;ctualmente exerce po·sto de respon.sabilidade no 

- estado-maior revoluçionario, são fi.guras de notavel d·estaque e representam 
a :fina f.Jor da inteHeduaUdade de nosso· Exerc-ito·. 

Com esses soldados de escól pôde o Brastl contar nas hoTas amargas e 
difficeis, s.i, por doograça, a sua integridade estiver ameaçada pela cub!ça de 
co.nquistadoa:-es estrang·eiros ou si a tranquiUidade dos nossos concidadãos, 
como ago,ra, não ootiver garantida pelas a utoddades con-stitui<las. 

Seria pro·fundamente tnjusto o que, na G:efesa do p•restigi 0 da autoridade,. 
não reconhecesse, com superio.r e serena irwpardalidade, que .Prestes, M!· 
guel Co-sta, Juarez Tavolt'a, Si!quei-ra Cla:mpo•s, Djalma Dutra, J·oão A!l•berto e 
úvnto•s 1orutx,os oonsti;tmem um nudeo de oifiicd.aies que honras a cuLtrnra do 
exer cito braisHeiro die rr.iodo br~lhante, HiustTam ·as tradições das n·ossas for· 
ças mfü.itaI'es e 1nos enchem de gl-o:ri.a a ponto de .envaideoe'r todos os brooi-
leiro•s que :não s111baltermizarrum ain,da. á ;pio,Litlca o SBitltimento de equóldad~ e de 
Justiça.. 

o· SR. PRElSIDENTI!l: - Observo ao nobre ·Deputado que esta. terminada a 
ihora. 

O ·sR. Az·EVEDo LIMA: - 'Pergunto a V. Ex. se me fica reservado o direi· 
to de continua!' n a pr~xim)'I. sessão. 

O ·SR. PRElSmENTEJ: ..:_ Fi•ca aditada a discus•são e V. IDx. ooim a pa'lavra 
para continuar o seu discuTso sobre o orçamento da Viação. 

O 1SR. AzEVEDo LIMA: - Eram estas as co;nsiderações que juíl:guei o·wor-
tuno exrp'!'essar neste mom-ento. (Muita bem; muito bem). 
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SESSÃO DE 21 DE SE'.ICEM'BRO 

O Sr. Azevedo Lima (*) (para W7na explicação pessoal): ,.--., Sr. Pre-
sidente, vou cump.r:Lr o grato dever de trazer ao conheclmento ·da Camara à 
petição do habe.as-co.rpus .que acaba de didgir ao Sup·remo T,rib:una Federal, 
o nosso , preclaro co·mpatricio Sr. Mauricio de Lacerda,, que com seu talent<> 
de escol; tanto elevou neste rednto a representação do Estado do Rio. Pro~ 
ceder·ei itaimb<ml é. iLe·itura de uma ·caJI',ta que P·elo refer:ikl.o eoc-Deputaefu foi en-
dereçada á redacção do C Pa.iiz, jo['lnal em que, segundo me parece, · lo.gral1â. 
inserção. 

®stá assim concebida a petição de habea·s-.cotrpus: 
" ®xmo. Si!'. ministro relator do habeas•-corpus n. O ci-

dadifo brasileiro abaixo assignaJdo req UBil' a V. Ex., mais uma vez, 
o seu compariecimento a esrte T.r ihunal, afim de sustentar oralmente 
o seu pedido de ,Ji,abeas--oor!Pus. A'llém de ser' um d)i.reito· as-
segm:ado a qualquer .paciente já >eXistem no Tribunal precedentes, 
;proXimos e :remotos, que não 'P·Odem no caso• em especie ser postos 
á margem, ürmando uma e~ciepção odiosa [)ara com o paciente ., 
Móra isto tendo o Governo de prestrur inf.oil'maÇões acerca do J;>ê-
dido ,.como poderá o ,paciente discu;ti1-as ou im.pugnal-as, em sua 
defesa, 1d!esde que lfa,ctos novos e argumentos contrarios ao paciente 
se a;rticulem nas mesmas? 

Será u!ma desiguJaJ.dade manifesta entre n Poder publico ne·ste 
caso coactor, e o individuo pI'e·so e victima da coacção·. Isto· posto 
espera o paciente 11he seja deferido o (pl'eserLte irequerimento d:e·pois 
de submettido ao 'l'ribunal na f0orma do seu Riegimenio. 

CRto de !Janeiro, :21 de Setembro de 19.25. - Maurtcio de La-
cerda. 

"A carta foi assim Tedlgida: 
"iSr . refüuctor do Paiz, Dr. Al!ves d'.e Souza: 
Li na secção judiciaria do sieu jornal a norti.cia do habeas-corpus que 

;pedi para ser posto füra da 'Pcl'isão onde vim paraT peilos acontecimentos 
em que, segundo aquel'la, me "envolvi". Ia a.gradecer semelhante affirma-
ção quando depa;rei hoje na mesma folha, em gry;pho, ;formal contestação 
á novidade, nas s1eguint~<i ·PG).lavras: - "O habeas-oorpus a.o 1Sr. Mauricio de 
Lacerda viria, exactamente, annullar o motivo unico pe1o qual está. preso: 
o ESTADO llEl SIT.IO, poi·s não é elile outra coisa mais que um preso político"~ 

rSi este é o unico motivo pelo qual estou Pil'eso e não ;passo, po:r eHe, 
de um 'P·reso politico, ·permitta, de accõrdo com esta V€il'·~ade, uma per-
gunta: e os outr.as? Os outros ·que tambem incidiram neste unico motivo 
e já estão soltos; os outros ·que além delle se viram envolvidos na trama 
dos Scarpias, e já estão em liberdade franca? 

Quanto a fümominarr- · Ji,abeas-corpus p:olitico o de um individuo porque 
é um preso [lolitico, c'est tnop fort ... E·' levar muito long.e o conceito com 
que cahiu em moda excommungar o poderas.o instituto [ibera!, ou restringir 
1por um odioso sophisma a seculail' garantia daJda, á pessoa p!hysica detida 
ou p11e·sa. A dlstincção especi.osa decerto não vingaTá como razão, sõ p0<-
dendo ser invocada oomo .pretexto o.u descu1pa esfarrapada 'Para cobrir a 
corôa, ·em uma denegação de justiça, que bem poderá me ferir hoje quanto 
amanihã aos que a ·pl1e1team. 

!Cabe-me aqui agraidec.er o augmio ·deste sob!'e mln!ha elelç1to e o ma-
.gnifico aJrgumento com que estriba °' meu pedido de habeas-corpus. SJ 

(*) Não foi r·evisto ·pelo orad<YZ". 
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posso ser e1eito na pr1sao, .c.onforme tantos precedentes j·á se viTam entre 
nações conteIIliPoraneas, será isto muito rrisongeLro para a pesso/lJ do eleito 
e, tambem, para fõros õe cultura e desll!ssombro ~do.s que a elegEl!'em, na 
pungiente ·circumstancia constitucional' ·que atravessamos. Finalmente uma 
oibservação . 

Diz o a1lru.dido grypho que de nada serve a lfüerdade ao candidato que 
não poderá estar em todos os pontos e secções eleitoraies a um sé tempo, 
no dia da eleição. Isso que não é muito vel'dadeiro no seculo do auüimovel 
e em uma üidaJdle em que já se pôde com e1'le ganhar ou perder el~ções 

·como os trabajhi.s,tas inglezs, é justamente o motivo do meu pedido de 
habeas-.corpus ser para a 'liberdade antes do dia da eleição; e não s6menoo 
nesse dia, quando. nelle automatica e legalmente, -a susp1ensão d~retã:da: do 
sitio, "unico motivo" que me prenfüi, me porá em 1iberdade, na mesma li-
berdade de 24 hora.'! dos eleitores, que o automovel tornará .posstvel- se vel'!-
.:f'ique quanto ao camdidato ,em secção POT secção. 

il\'fuito übrigado., ·pois, pelo magniifico elemento com que concorre a deo. 
mons:trar qu o ,candidato não deve ter U.berdade, ,tal como,· o' ieleito·r, sõ no 
tlia do voto, mas antes muito antes, prura podér p1eitea;r os votos desse 
~dia . - M aurioio àe Lacerlàa" . 

São estes os termos da petição de habeas-aorpus e da carta que J'louvo 
por bem dirigir a O Paiz o meu eminente amigo . 

VJctima que é elae agora, ·ha precisamente 14 mezes, de uma p~isã.o 
'que não ~ncontra assento nem nas suspeitas que pod()I'i-a infundir, Visto como 
nenhuma .partici[Jação tem nos acontecim:entos .p;o.Jiticos, arelü cumprk um 
dever correnid0 em SO{~cor:ro do nosso illustre concidadão, levando ao conhe-

. cimento ida Camara e, atrriavez dos . Annaes desta, de todo o paiz, os dous do-
cumentos com os ' qull!es eBe justifica, neste momento o seu »>rocedtmento 
e, oo mesmo pa.gso, esty.gmaitisa a conducta do y-o,nerno. {Muito ve1n; 
muito bem). 

\SIElS'SÃO DE 13 DE OUTUIBIRO 

O Sr. Baptista Luzardo: -'- Sr. Presidente, pro,posdta;dia;men.te vinha 
guardando si'lencio absoluto acerea de factos que de novo se desenrolaram 
no Rio Grande do Sul, e ruos quaes se acha envolvida uma figura dJe signifi-
cação na ·vida política do Estado, ·que, nesta Camaira, tenho a honra de 
:representar, "figura que mais ainda. se vem de. pôr em destaque nas luctas 
arma<las que naquelle recanto [lll!'brio, se travaram de 19,23 até hoje sempN 
com um mesmo objecüvo, sem.i;>re procurando a realização do mesmo ideal!: 
a libertação comploeta da ter:ra natal e a sua incorporação, sob todos os 
:pontos de vista, ao regímen uniforme· e commum do Brasil. 

Acontece, po.vém, que, a;gora, S:r. Rresidente, lha uns seis ou sete dias, 
~ imprensa da Capital F'ederal deu noticia da prisão, U:o munlciplo de LI• 
·vram8'ntõ, do Sr. General Honorio. de Lemo.s. E swbe a tCamara dos estreitos 
laços de amizade que me unem a esse bravo s ul-:riograndense .. · Desta 
tribuna, ·o ·:;tnno p·russa;do, a ,pro.posito de um te1eg1ramma· de S. \Ex. o Sr. 
mareCihal Setembrino de Carvalho, 11!I1ni.stro de E 'stado dos Negocios 'da Quer· 
ra, expuz minuciosamente ·quàl fôra a actuação de Honorio de iLetnos IIIOS 
acontecimen1los revolucionarios de 1923 no Estado do Rio Grainde· do S'ul; 
flli!Q,ei amplamente. ·aas v:Lrtudes que 'ornam a ,personalidade desse gaucho 
intemerato e disfie, com abundanci~ de d~talhes, da magnanimidade, da ele-
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vaç;ão -<le sentimentos, que o torniairam ·por assim dizer, um tY'Po· verdadei-
ramente tr0!dicional ·em nossa tei'l"a ~atal, conservando viva, em nossos dias, 
pe~os seus ifeitos guerr·eiros, a tradição de outros gloriosos oompatricios, 
que deixaram traços bastantes sensiveis na historia militar dos pampas. 

s .r. <Plres.idente, não tenho pormenores d@s factos que se ;passaram ha 
uma semana e rpouco no extremo sui do pa:iz. Adeantarei, mesmo, que a.a 
unlcas noüdas vindM ao ineu oeoruhecimento são as que :l'oram fornecidas â 
imprensa, e, portanto, de .caracter o·fificial , 

O !SR. WENCl!lSLÁO EsOOBAR: - -E não podemos t el-as de outra fimt~, 
·porque o Telegrapho está :sujeito, á mais -tremenda das censuras. 

O !SR . BAPTIS'l'A LuzARDO: __:_ Hoje mesmo, a .Aogencia Americana forne-
ceu á impren.sa um oommunicado, por m eio do quaà vim eu a saber como 
se dlára o a;pri!sionamento do Sr. general Honorio· de !Lemo-s. Ignora:va; qual 
tivesse sido o numero de !homens, com que o va1oroso chefe tenteu a · in-
ivasão do Ri10 Grande do Sul; não sei quaes os planos a que obedeceu essa 
nova incursão; desconheço corri que e lementos contava aquelle g~nera1 re-
v.olucionarlo, mas não posso ·admittin:- tenha elle se atirado a essa lucta 
sem prévi·~ oombinaoões com o.utros e1einentos armados do Rio Grande 
do Sul, elementos que, a jUl•gar pelos termos <'!a propria informação ofifcirul, 
oom c;erteza não .puderam satislf:azer aos compr-omissos assumidos, de maneira 
a encontrar-se Honrnrio de Lemes iso11ado· no camoo de peleja. 

E' assim que o communicado da .A!gencia Americana, a que me refiro, 
declara que Honorio de :Uemes inva:di;ra o filstado pelo município de Sant -
.Armá do .Livram'e·nto e se dirl:gia pa.ra o municipio de Ro·sa:rio, onde fica 
a serra do ·Gav-erá, 1quando no !Passo da Conceição; 4° districto do muni~ 
clpio de 1Sant Anna, foi -ce:I"ca:do- po:r uma tropa numerosa de 2. 000 homens, 
segundo declara o Sr. genera1 Floit'es da. Cunha, e é ú'acil de se acreditar, 
pol'que a :foonteiil'a, .qu\er do B\raJSil com o Urug;uay, quer com a Argentina, 
est•á de lha muito tempo d'ortemente vigiada, sendo consideraveis os co:r-
'IJOS a;lli aquar<teJ.ados, de sorte que, com 1re1ativa facilidade, em um simples 
golpe, o Governo tinha !'ecursos, homens e meios, .para m'O·Vimentar um 
contingente tão ' elevaJdo, uma vez que o movimento haJVi.a expfodido em um 
só ponto do trerrito:rio su~-riograndense . .A!cceito, .ipois, como verdadeira essa 
Informação, constante dos teJ.eg·ramma:s enviados, porqua nto conheço, ·com 
segurança, a .posição dás tropas goyernistas daquella zona. 

Cer.cadlo, como· dizem os ·communicados o!l'ficiaes, <por: ·2. 00'0: homens<, 
e dispondo de 'Um reduzMo 1eff•ectivo, pois, segundo me informou o Sr. Ge-
tulio Vargas, meu nobre col:Lega e digno leader dá bancada situacionista 
nesta Oamara, Hono:rio de Lemes oeonta;va apenas 300 e poucos hom~ns, sém 
il'evelar, entretanto disposição n·enhuma pa;ra it'.ender-se. Renhi·da batalha, 
multo sangue con-endo de parte a parte, foi e_p.tã,o que o Sr. general Flore11 

·da Cunha, convencido de que Honorio de Lemes morre:ria, mas não cederia, 
enviou ao h,eroico caibo· de guer·ra um emissario ipara dizer-lhe, com lealdade, 
que toda a resisten:cia seria impossivel, pois, s'Uperiores e cr:escentes eram 
as forças governistas, e que, deante da iruforioridaidJe dos 1recursos de Honorio 
!le Lemos,- um combate valeria po,r inutil immolação, declarando ao mesmo 
tempo o commaridante sitiante as condições para a r -endição. E conforme 
as noticias offi.ciaes, o Sr. general Fllores da. Cuha, o bravo e decidido rival 
de Honorio de Lemes na -oampanha de 19~3, assegurou amp.J.a garantia de 
'Vida, não só a Honorio de Lemes como aos seus demais commandados. 

O ISR. AIDOLiPHo BERG'AMINI: - O S:r. 'Flores da Cunlha estâ. commandarido 
forças no sul? 

O S'.R. tBAPTISTA LUZARDO: --,-- Pelos commun1cados otficla;es está, 



0 SR. ADOLPHO B !ElRGAMINI : 
;rei! da cunha? 

-678-

E a Camàra concedeu . licen~a ao Sr. Fio-

O S>R. iBAPTISTA\ [,uzARiOO: Não seL Apenas estou faHan<lo baseado 
em irn!'ormaçqes 01f.ficlaes e em teleg;rammas de ~á chl')gados. Honorio de 
Lemes, em um gesto multo humano, para evitar o sacrificie de to"lios OJI 
seus hom·ens, houve (por bem aoceitar as condições que lhe .eram otfeFecldas 
pelo valente commandante das :!'orças situacionistas. 

O SR. ADor,PHO BEJRGAMINI: - Pela situação em que se encontrava .. 
O iS'R. BAPTrSTA LuZARDo: - <Es·tá c1aro. 'Pela situação Mda especiallss!-

ma em que se en~ontrava. ,E sõ assim se deu a !Prisão do bravo 'guerfe!ro 
sukriograndense ·no Passo da Conceiçiio. Repito., Sr. Presidente, o que , 
füssera ao começar: iEstas [l'alavr'as que acabo' k'.l:e proferir perante os nobrerí 
6rs . Peputados, são fundadas, nos communicados da imprensa, dà Agencia 
Americana, e nas notas tornecidas :pelo G overno Federal e pelo Esta;d() do 
Rio 'Grande do Sul. 

O 'SR. ADoLPHO BElRGAMIN.I: - .Af3 notas do Governo nem sem•PTe, ou qua~I 
nunca; são dignas de credito. 

0 \SR. 3APTISl!'A fLUZARDO: - 0 meu objectiVO, vin(l-0 hb.je á tribun8, 
:!'oi simpiesmente, ainda mais uma vez, em nome •dos r epresentantes da Al-
hança ,Lí.b·ertadora nesta casa, reaf!firmar a nossa profunda sympathia, a nossa 
.dectd'ida s·olidariedaàe .c-óm o -Sr. general Honorio de !bem os no dif!l'icil ttra-
mlte porque está passando, e accentuar que esse giesta do eminente ·gaueho, 
a sua tentativa de àn:viasãó d o lRio GrandieJ do !Sul; li'enota de uma _maneiva 
eiloquiente amô~ á causa a que s e devotou, traduz a sua · gi;ande valentia, u 
sua pil'ofunda dedicação ao programma politko, que ado,pto\l ha já muit0s 
annos. E'sse factà, a ,prisãio de I-'llonorio de L em.os, que poderia pair€'cer. lhu· 
milha nte , ou, ainda que de l<e:v·e, empanar os valores moraes desse eml;nente 
!Patrido, não se <le'ye ent~nder ass1m, por que o q_ue se depre'hedie dessa 
nova investida, do T·ropeiro da ·Lfüerda&e contra ·a situação dominante no 
Ri'o Grande do 1S'ul é que o seu gesto, - e porique não dizei-o cem càlor, -
cons.tl tue um predicado a mais a realçaJI" a s quali·dades desse bravo, pro-
.clamado i!)e!o teJ.egr~mma do p:ro.porio .general Andrade Neves, dirig.ido ao 
titular da pasta da g uerra, dando ·sciencia da pri·são de Honorio de Le'inos 
e no qual o ·commandante da 3ª Região Militar deC'lara ter s'klo ]ires.o o 
miais ousado, o mais prestigioso dos chefeis revolucionados do Rio Grande 
io 1Sul. 

O valor de Honorio !Lemes n 'ãio soffreu diminuição alguma, antes pelo 
contrario: do ·acto mesmo da s ua prisão se' depréhende que, ventando um'l. 
nova invasão no Rfü Grande do 1Sul, sabendo das diftficuldades que ia il&-
.f:rontar e não as temendo o emulo de ~ento Gonçalves, offeneceu....se 'em ho-
locausto pe.Ja grandeza da ,c.ausa que rubiraçára a tfavor da liberdaue do 
'BrasH. Longe de· mim at·til'.'ibuk infidelidade a1guma a qualquer dos· outros 
.che;fes op;póS·Icionlstas; e, estes, nllio - segu!;ram' as pégadas de Honorlo de 
-Lemos, foi ponque a vigilancia da 1f.ronteira 11ã9 I:he·s .pe~mittiu ifazel-o, pois 
todos sã;o dignos, são homens ciosos da sua hon~·a e das suas r €sponsabili-
'1ades, que não temem a morte po.rque sab!)m d.Jgnificar a .vida. . 

A victoria governista do !Passo' da Oonceiçãio é, lJOis, mais um Incidente 
de boa sorte mfütar amparada pela •bruta1idade do numéro, do que o signo 
de superioridades imaginarias. Ve:r:iceu a caisuafüdail.e e não o genio ou a 
astuci-a militar . A !'1endição nãio· é um·a der1rota, ·q·U1ando forças, muit'!!is vezes 
superi&res a •eomPell•em a tal. De qualquer ma neira, em summa, vê-se nessilJ 
tentativa de J{onorio de' Lemos o seu grande amor, a sua extraordinaria de• 
voção aos :P'l'inci,pfos de 1.iberdade, que elle deseja ampla, completa e de 
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facto, não sõ r>ara o 'EUo \Çrande do S'u~, comó para o Brasil inteiro. E :t'ot, 
simpiesmente, com a p'l'éOCCU!pação desse nOib[['e anb,elo, l'ia realização desse 
imrrien~o sonlho que o T:ro1re1ro da TAberdade se aniscou á !·ntemerata. en:-
!Preza, ·que a fatalidade dé drcumetancias imprevistas, e s6 estas, lhe. deixa-
ram consummar . A ·sua .pn:-isão não o aicabruruha como não acabrunl).a â 
opposição su~-rfogra;ndense. iPelo contrr'a·rio: nõs compTeli.eil'demos o inaudito 
srucrificio desse digno :paladino da Democracia. A e·pposiçifo sul-rtogranQ.en-
se, que já tinha veTdadeiro '.<mito de admiração por :esse ' i·nvejavel g!iucho, 
levanta hoje, no coração de éaéla um •ile seus membros, um altar junto ao 
qual ha de rezar diaTiamente a s'ua missa do respeito, de prolf'undo reconheci-
mento pelos esforços desmedidos por elle empregados para a concepQãio dos 
seus ideaes e pela completa Hberdaide do Esta;do uo Rio Grande do Sul e 
da Repub•!ica. 

Os SRs. ADOLPHO BElRGAMINI E ~EOPOLDINO DÉJ OLIVEiml.: - Muito bem! 
A,poiado. 

o .SR. •BAPTISTA Luz1AR00: - Sr. Presidente com estas palav·ra,s procuro 
interpretar da tribuna da Cam•ai'a o sentimento dos re.presentantes da Allian-
ça Libertadora e, ,quando digo a A'l:liança Ltbertado·ra, fal.Jo desde Assis Brasil 
a maior parte da popufüação do Es.tauo do Rio .Grande do BuJ, que, nesta 
hora, a tarifo quanto ·nós na oamara, tem os oihos voltados, cheios de vene-
.ração e acatamento ·para ·a figura que acaJba .de amm:oldar-se, unicamente 
pela ·conquista-de um ideal .qu.e, trium•p•hant:e, não 'seria de proveito para eNe, 
mas apenas para a col'l,ectividade daiquelle .pe(faço da Nação Brasileira. 
(Muito bem). Traduzo, assim, iSr. '.P!resiodente, com o !ardor que V. Ex. está 
presencia.ndo a lwmenaJgem ·que a A:füança Libertadora, pelos seus represen-
tantes nesta iCamar.a ... 

O S~. PLINIO CASADO: - V. Ex. está interpretando os sentimento's de 
todos nós com .grande elevação e ·Sinceridade. 

O SR. BAPTISTÁ LuZARDO: - .. . aio typo de i·nco1'!.fundivel relevo na vida 
_ politica e guerreira do Rio Grande do Su•I, que foi e é Honorfo de Lemos . 

1Seu1 amigo e correligionario, que fui e sou, h:o0je, mais do. que nunc·a, 
não . o abandono. E ·st:ou a sé'u J·aido, si possível ainda mais o estimando e 
respeitando e commigo creio, que, neste momento, na cidade de Porto Ale-
gre, para onde foi tran•s,portado Honorio de Lemos, acr~ito que grande 
par.te da po·pulação da'ClueUa m .etropoa,e procurará ir ã sua presença para 
testemunhar-'l!he sentimeni>o.s iguaes áquelles .que estou exprim-indo desta 
tribuna. 

Era o que me competia dizer. (](1iito bem; muito b<mi. O orador é viva-
mente cumprimen·tado). 

O Sr. Bethencourt da Silva Filho: S1'. Bresiidente,. bem dizean 
quantos aff.ir,rnam que a nossa raça não morrem járrrais, tal a .generosiáade 
e a fortaleza do seu animo. 

·Em uma é'pi:ica de e.go'ismo, de persona'lis·mo po1itico, conforta á:quelle's 
que niio deixam o cere<bro e o coração dominados -pe.Jo estomago a attitude 
nobre e elevada do iLlustre representante do Rio Grande do Su'1. 

0 .Sn. BAPTISTA LUZAJlDO.: - Obri1gado a V. Ex. 
o SR. BETHEJNOOURT DA SILVA FILHO: - SemeJ.hante aittitude, repito1 con-

fürta o espírito daJquelles que ainda- t eem um pouco de es·perainça no caraeter 
humano, daque~aes que àcréditam •que esse caracter ha de resistir á metamor-
p!Íose que actua:lmen.te faz lq•ue as creaturais raJstejem aios pés do vencedor, 
submettendo-se a todas las ignominias, comtanto quie• nãio· desagradem de 
.longe, ou de leve s iquer a quem trium·phe, embora para tainto seja neces-
sario apedr.ejár amanhã o ven:cido ou o sol que tomba! 
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Como é nobre e é gra;nde es·s·a atJtitade capaz de enthUJSiasmar, ais almas 
mais frias e mais scepticas ! Como é .no;tire esse g•rito de hoin')::a de solidarie-
dade, de ' amor IPToferido peio Hlustre Deputado, ST. J3ap.ti.sta Lutzardo, no 
momento em que, pelas -oontingencÍJaJs da lucta, vê afa:stado do campo de 
ba talha um dos mais gJorios·os ohefüs da· Aq~iamça Libertad:o'l'a! 

Cerlo," -não fa1taTÍfo O·S que, de animo cebarde, de mentalidade iniql)a, 
!busq.111em ~nxo:vialhair o bravo .so1dado e desses, quantos não se :terão a:brigall.o 
~utr'oTa á :sombra da sua coragem e grandezà de coriação! Segura::mente, po-
irém, não qUJebra'rãJOo o animo de Honorio de rLemos -as injurias ão momento, 
múito embora um do1s m~ ·eminentes vultos- na nssa niacionalildàde, I>. Fe• 
tllro _n, ha:Ja dito : · 

u·. . . a dôr, ,que cr1mra e que malt:rata, 
E' vêr ouSpir na mãJo., na extrema hora, 
A mesma bocca, aduia:dora e ing-r.ata, 
Que tantos .beiijos nella pôz outr'ora". 

São versos que deveriam servir de aviso e de exemplo aos futuros do 
minadores . 

Hoje,. a subserviencia 1ndi-g'!la ... 
O SR. AoouPHO BElRGAMINI: - Hoje, a volupia da sa;bugice. 
O SR . P;wrUENCOURT DA SILV4 Fr11Ho: - . .. amolgada aos interesses pes· 

soaes. e poUtico-s sejam honestos ou deshopiestos; amanhã, essa mesma subser-
" ·viencia -00-nvertida em injua-iosa re·alidade na hora em que O, soI :po!Jitico CD· 

meça a desca·mbar para o occaso. 
Em co:ntra;ste, admiramos a nobre fiàelidade aos .p!'iruoipios "dessa gente 

que sabe, de parte· a :parte, defende.l'-os com as armas nas mãos : Federai1istas 
.on bongistas, no Rio Grande do :Sul, eHes ·são ainda um.a prova 1nabalavel de 
que aqueHa forte raça de outr'ou;r:a, 'representada pelos bandeJrantes, pe1os he· 
il'oes das 1utàs da Independ0encia, dos oomba:tes do Farrwpos, -das 1:5atal0:1as do 
Paragii.ay e da:s campanhas pe'1a Aboliçãb e p·e1·a Republica, ~néontre onde re· 
fug~ar-se . nesse mar-emagn um ·da submissã.o e da indignidade. " 

Homens .que sabem autar com armas na mão, saffi'ifica'll!do a sua v.ida, es· 
pontaneamente, abandonando pos1ções commodas, umas no Parlaimento e ou-
tras em suas estandas, elles 'revivem em nossa: épo:oo a;quell:es heroes que 
não" de-1xava,m apag·ar em Roma o fo.go sagrad·o do ·patriotismo e da dignidade. 

o ·SR. ADoJ,Pllb BElRoAMINI: - Muito beirI'l! . 
. o SR . BETHEJNCOURT DA SILVA FILHO: - Nós ouitros, soffremos . todas as 

a):llarguras -e todas as desillm;ões, , não no11 :podemos dJeixar de curvar, respei-
t0sos, deante dessa gente .g1oriosà, em c.ujas veias fer<Ve o· sangue dos nossos 
antepassados das campanhas pela Independencia, da .guerra dos Farrapos e da 
guerra do Paraguay e cujas fàces ainda· sentem o ardor do. pundonp'r ferido 
e saudai-os oomo heroes a nós ·iE,gado; ,de outras éra:s, mas -que a indà. servirão 
de exemplo a futuTas .gerações, de que o Brasil hodierno nã,o é um ma:r l!l'orto 
de amib~ções se.pitadas ou de servil:ismo espe•rançoso de prem·io· vil. 

Nem uma palvara de amargor, nem uma palavra de odio ao bravo general 
F·lores ·da iOu:nha, vencedor em pugna homeirica a Honoóo Lemo-s, o. preclaro 
chefo riograndense, afflo.rou aos labios do Dep·uta;do Luzardo .. 

Luta de heroes, n;i,rrada com a fidelidàde. de. um heroe, sem essais covar· 
dias nem essas baixezas tão proprias dos timidos e dos perfidos. Homens que 
sabem defuoontar-s·e no campo da luta, homens. que, ao enrolarem à ii·ua ban-
deira, respeita;m a bandei-ra desfraldada, vict~ri~s!J,mente, no campo adverso. 

Quão d5férrente disso é o que se passa ás v;ezes nesta !Casa, o que se pas· 
.sa no resto do paiz, o que se passa na minha propria terra! 

Lá, são bravos que, '(\'e armas na mão, sacrificam a vida .e luctam cem() 
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heroes, Aq_ui a maionia que procura aJI"I'olhar, entupir, subjugar as manifesta.-
ções dessa peqUJena, mas vailorosa, minoria .• 

o SR. ADoLPHo EERGAMINI: - Ohri·g.a<do a V. Ex:. 
o ·SR. BETHENGOURT DA S·ILVA FILHO·: - Lá, é a lucta, peito a peit(), b!'.'3.Ç<> 

a :b.Faço, terminando nos sangrentos "entreveros·" e ~os prelios que mere~m 
o estru dos grandes ·Poetas da hmnanidade. Aqui, as .picuinhas i:Tu~enerosas, 
at·rorefos de Regimento, interpre.tàções que. ~ariam de presidencia a presl!d'en-
cla e que só encontram uma unice, resistenieia na màno·ria quando postos fórit 
do Regimento pela propria mJàioria, ella reage, não mais como fomi'ada de 
parlamentares, mas como um pugilo de hom·ens. 

Como no's merecem, a nós todos respeito esses heFoes do Rio Grande do 
tSul, que, sem necessidade de recursos extt'ílnhos, defendem campo a campo 
os seus ideaies ! Errado ou 1CeT>to, cada um delles traz no .peito a image.rn da 
patría e não a-0 pensamento a .lista da venda nem do preço das• aJpol!ces. 
(Apoiad-Os) . 

A esst .s paladinos, vencido·s ou vencedores, .tombaJdos, arquejamtes, eitn· 
girentos, nos campos da lucta, ou cobertos de glorias e de applausos, a heme-
.r.agen de um punb!ado de brasileiros que ainda admiram esses gestos nobres, 
dignos e alevantados . (M.uito bem; muito bem. O orador é cumprf(meintado). 

O Sr. Leop~dino de Oliveira d/i. sua solidairiedade ás palavras do . Sr. 
Deputado Baptista Lu:iardo. 

O Sr. Adolpho Bergamini mamifesta-.se d'e ,pleno accordo com o df.s .. 
curso proferi'd!o pelo r epresentante do Rio Grande do •Sul, Baptista. Lu~ardo. 

Vem á Mesa, é Hdo e apo·iado o seguinte 

Rl!lQUERIMEN'rC> 

N. 40 - 1925 

Requelro que o sr. Presidente, da RepubUca Informe, 1'0r !I1Jtermea10 
do Sr. Ministro dia Guerra: 

lº, ,em que condições se é:ffectuou a prls!fo· do •Sr. Honório Lemos, no 
Rio Graride Ç!o Sul; · 

2°, si antes dessa pr!são tinha hayi•do qual(luer entendimento entre 6 
mesmo Sr. Honorio Lemos e o Sr.- Genera1 Firmino Rocha. 

Salas das sessões,. 13 de Outubr ode 1925. - A,dolpho Bergamfnl . 

O Sr. Presidente: - Terudo sido o requerimento justtficado da ttlbu-
na, fica adiada a discuss!tn. 

SESS .. iW DE 16 DE OUTUBRO 
1 

OI Sr. G&ulio Vargas (*) (movimento de attenção.): Sr. Presidente, 
em uma das sessões anteriores desta .casa, nobres Deputados da oppnsição, 
occup;i,nao-se Cla rendição de Honorlo de Lemos, racto· que poz termo A 
ultima tentativa r .evoluoionaria no Rio Grande do 1Sul, fizeram refer!;'nieltl.B 
mals insinuadas por meio .de palavras veladas do. que em affirmaçõ.es po-
s!tlva,s, mas que lograram publicidad.e em jornàes est.rangffir,os, 1le quo 
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aqueile caudilho gaucho :!'Orca victlm;_ de uma emboscada, qua~do SQ enta-
bolavam negociações para' sua renddção. · · 

Os simples ~ouvores, com que os representante,s· da oppos~ção traçaTatn 
a poiyanthea e engrinald'aram a . fro.rite de 'Honorio de Lemos, ' não s-e'rlalli 
motivo para impugnação d~ minha parte. Comquanto não estivesse eu dl) 
inteiro accordo com taes encomios, tóda via, não po·sso dei:X":ar de respe!t1w 
essa attitude dà o·f!poslção: pois considero ·Per.feitamente digna de 11.ctttu.-
m·ento essa mangnanima solidarleda;de para Co·m · o bra:vo caudil•ho venetdd. 

Comtudo, não pO·deria deixar corres-:;;em â. minha reve,lia as illàções t!-
ra;das, quer nesses discursos, quer ·em pubilicações até de jorn.aes estrangei-
ros, de ·que Honorio de Lemos fosse apa nhado de surpresa, quando preten-
<tla entrar em negociações d;e P'a.z. . 

:A rendição de Honorio de Le:rnos não foi mais do que o eplsodlo de um 
novo plano revoluciontLrio que se tramava no Rio Grande, com o mtuitq dti 
reacend!lr as luctas intestlna.s no m eu .glo·r:ioso Estado e de novo devastar 

. ~mas :f'ertels planleea, Impla ntando a desolação e a ruma. , 
Já., anteriormente, se annunciaya, mesmo no recinto· desta Camara, bG-

quejando-se a meia voz, que era esperada uma incu'I"são no Rio Grande, 
para a qua l até o dia estava .quasi prefixa;do. De vez ·em qua;ndo., por a.n-
teclpação dessa data, surgiam os boatos de que o Rio Grande haviia:, de ta·· 
cto, sido 1nva d\úo. Sabia-se que, na r~glão :fronteriça da zona mlisslonel·ra, 
grupos chefia dos :por Leonel Rocha:, Innocencio Silva e outros, se aiprestu-
vam para o Inicio da incursão . Sabia-se - ~ foi -amplamente divu1gaau 

velos jor.nwes - que Annibal de Bairros CasS'al lfoTa aprisionado· com con-
_trabando de a rma,s, e, por fim, que o mesmo acontecera com A:dalberto Co\"• 
rêa, conduzindo vultoso m at eriail de ,guerra, c omposto de frO,.-OiO·O cartuchos 
metralhadoTas, fuzis Mau,ser e outroS' ;xrmamentos: Tudo iste, logo· se vil, 
1 ' ube(foc1a a um pla no pre-es tabeleci·do, adrede combinado, que .teve á. sua 

explusã o com a invasão de iHono-rio L emos . Este mesmo, no seu de·poimen-
to ou em pa lestra intima com o ·bravo e jnte.gro soldado da le•gaJidaid\l, 
Dr. Oswaldo Aranha, disse que se aohava paci!ficamente . em sua casa, no 
Uruguay, quando lâ :!'oi :procurado po.r .amigos que o 1nstlgaram, que o ai · 
rastaram de novo â. IUJcta, trazendo-o para o Rio C">'l"ande do Sul. 

'.Por 1conseguinte , si essa i-evolução .não teve o desfecho ·que se· esperav1.1 
:foi po'!"que sómente Honorio de L emos ·soube manter a palavra empenhadli 
com ' os sus correligionarios; o.s outros fa'ltaram:' aos com:promlssos assu-
midos e 1elle, Isolado, com o pequeno .grúpo com que s.e afoitou a inva~!r 
o Rio Grande, foi imme diattvmente oercado e feito pris-io·IÍeiro. 

CM:as, si é ·certo que os corré'ivgionarios de .Honorio !Lemos lllhe ·]'.>restam 
sua s homenagens e traçam s eus louvor.em, re.conhe-cerulo-lhe qualtdades el1>-
vaclas de guerr11he1ro e de cidad[o, nós, representante.s da ma1orla, devemo~ 
tambem render o nosso preito aos que affrontarn a morte na defesa da or· 
aem e pela segurança das le·is. (Muito bem). 

O -SR. SrMõljls Lo·PES : - O glor.ioso Flores da Cunha e seus compan>helro.>, 
O ,sn. GETULio VARGAS: - Não devemos esquecer 1e&ses valorosoS' eom· 

panhelros, conduzidos :pelo bravo que todos vós conheceis do rednto desta. 
casa, pelo no'?SO d ' A:rtagnan rio-,grandense-. (Apoiados). 

Logo tereis· a dvin\l:ttLdo que eu. não me pod,eria referir senão a Flores da 
Cunha, .cuja perspnalidade .completa e suggestlva todos conheceis, que .tem 
!!JS vossas sympathias, , e em ·cuja personalidade, estranha e blzarTa, aprl~ 

moraldas qualidades de cult ura fazem resaltar os nobreS' sentimentos do ge· 
nuino gancho. (Muito bem,). 

Vós que con:heceis \Flores da Cunha, a sua a;bne.gação, ,, o seu patriotismo, 
o seu esforço, sabereis admirar essa individualidade, como diss·e, ao mesmCl 

,. 
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tempo estranha e h \zarra, vai:iia dos arrebatamentos ix:11esistiveis de sua elo-
quencia tríbunica até o genero alegre, as mtL.nifestações de espirito anec.do-
tivo e '.Pittonisco; ·que tem . na sua mütivada intelligenda modificações tão 
subtaneas e tão variaveis, em que, ora nos apparece atravez das ex·pi•essões 
encantadoras de carinho e de affecto, ora nos SUI1ge com ünpetos de leão, 
saicudint'!o a juba fulva em atÜtudes soberbas de desafio. 

Foi Flores d'a Cunha elevando-se co.m os seus bravos nas campinas rto-
granden~.es qu€<ln desfechou o golpe na hydra revoluciona'l'ia, que de novo 
pretendia e~guer-se para asso1'a,r ais ca.mpine,s gauchias. (Muit~ bem}.. 

O SR .. SIMÕES LoPES ': - Como j'i'L fizera, pouco antes- dessa revoluç!to, 
nas ,cochilhas. 

O SR . GETULIO VARGAS: - F<lores da Cunha ·deu, co·m a,_ sua m:âestrta. 
com a sua habilidade, com a sua dedicação, golpe deci.sivo na tentativa !re-
volucionaria .de 1'925, do mesmo moe.o que Paim Filho, dem-0nstrando a sua 
capacidade mili ta,r a sua tenacidade, a sua bravura descreveu uma êpo·pêit 
nos sertõe·s do Iguassu', anniqui!ando as esperonçais de victoria dos revo-
'lucionarios de 1924. 

O SR. SIMÕES LOPES : - Acção ·decisiva e altamente patriotica. 
O SR. GEJTULio VARGAS: - Foram esses os dous heróes que mais se des-

tacaram na dmesa da o·rfüim e das leis , ambos ilrmamaidos no mesmo glo~ioso 
~d.~ial. . 

São ambos m>ireoo,dores das nossas homenagens. (Mutfo bem). E Flores 
da Chniha, na acção. declisiva que desenvolveu, poud.e a.prkltonar Honorio Le-
mos, quasi sem denama mento de sa.ngue, e trázel--o., vencido, pa ra a capital 
do Estado. 

Ao encararmos esse gesto, não sabemos o que mais aJClmirar, si a h abi-
[ddade, si a ibra V'llJra com q ure se ,po!I'!tou o chefe leg.alista, si a rr_<agnan.imid'ade, 
si a [)ran<!Jura conn que <i;ooíi<heu os p<rlsi:o.neilroo. 

Ha nes~e cong.raça.mento dos vencedores co.m os vencidos, ha no senti-
mento · de peitar que os irmanou naquella ho.ra, a ma.nifestação inequivooa d<:> 
um dese',jo intenso de paz e de co·nco•rfüa entre todos os brasilekos . (Apo·ia-
àos). De f'aoto, deve ser essa· a nossa asp-iração, deve ser esse o ' nosso maiOII' 
desejo ... 

o SR. LEOPOLDINO DEJ OLIVEIRA: - E' UII1a asp.fa.·ação nacional. 
O SR. Gli1l'UL10 VARGAs : - : .. para 11ue ·o Briisil se .restabeleça no domínio 

da ordem. Mas, para que essa .o;rdem seja pmísivel, necessario é que a.que1les 
que a perturbam desi·stam desse intento. E' p.reciso que estes deponham as 
armas ;e T1e<Coin1he9a.:rí'" o •i:mrrierio d ail'ei, afüm die ella :possa cobri~· ·co·m o 
rrnamito berrügno .elo esquecimento itodl()s os tEJ.Ue se acolhem á sua so.mbra. 

o SR. LEOl"OIJDINo DEl OLIVEIRA: - E' prec-iso que assim pll'O·CedarrJ os [ega-
.listas e revol•ucimnarios . 

O SR. GETUu:ro VARGAs: - Oomo .podem os legalistas depôr i"S annas, si 
estão na legitima defesa da O•rdem? 

O SR. JJmoPoIJDINo DE OLIVE<IRA: - De·sairmem-se dais vioilencias que oom• 
mettem a to-do o instante. 

O SR. GElTuL10 VARGAS: - Estou de accõrdo· em que não deve ha.ver vio -
lene:ia, pois a V·iolencia .gera a vio·lencia e nada resolve. 

O SR. AnoLPHo BERGAMINI: - A toca a acção corresponde uma reacção. 
O SR. GEJTu'Lio VARGAS: - O que deve h ave<r da parte de todos nós é a 

desL';)tenc-ia de recorrer a meios vio1entos .(muito bem), afim de que se l"le-
so.Jva aquillo que só as ma.n_ifesitaç·ões po.puia.res na bocca das u~nas podem 
dar solução. 

O SR. ADot:.PHo BElRGAMINI: - Uni•ca soberania que deV'e ser admittida, 
a das urnas, exclui•ndo-se o terceiro escruUnio .. 



684 

O .SR. GEID,ULio V ARGiAs: f1-- S'ão ·as eleições livres afl · que farão c.C>m que 
a represen·tação 'PO.pulair tenha seus ma'.Qdatos fie1rnenite obooe:ciüo no recinto 
<!esta Ca.sà. , ' · · · -..- · 

O SR. .A:DOLP'Ho B'EJRGAMINr: ·- Mudto bem; !Iles·tG part[lcufar, estou de 
pleno accôrdo com V. E::rç. 

O SR. GEJTVLio Vi\RGAS: - Qµero apena;s, &. iP!res·idient~., fiquem consi-
gnados nos A.wnaes . as n·ar·raüvas í'eiltas po·r ~)o.reis da Ounl;la· e Oswaitio !Ara-
nha sohre os aicontec.iment9s 1que puzeraa:n termo á revó1ução no ruo Glrande 
d·o Sul, . com a .\r·endiç!Lo de Hono.rio Lemos·. . . 

E, smri offe1ns·a aJOS V6!ÍlJCidos eu d~ixo aqui .as mt:il.hais hom.e.nageD:S aos que, 
fiTmes na coinscienici-a do seu dever, ·exipuzeram· a vM·a, para- a defesa dos 
la!res, a -se.g.w-ança das lei•s e· a tranquiHidaide -social, com o denedÍ:>, inteliJi-
g.encia e ia imagn:amJimddade de F1!1ores d CaUJiliha. 

O 1SR. 18-rMõms LoPEs: - iDocum161ll:to de ·ener.gia e de humam!ilC!adie; ao 
mesmo j:.ern.po. 

o SR. GETULIO V ARGl\S: - Peço )ioonça, :Srr. P111eisildente, :parra pmCedeF 
á .leitura do·s seguitntes telegraJilrr:.as, nos. quaes aqueHas · ·narratiV!as focill)Jl 
tra.n15mittid:as de P.orrto Alegre par,a aiqui: 

"iPoTlto Alegre 12 - ·Gon!foJ.'me commu~mos em telegFaimmas 
amterfores, chegou a Livramento o tr61!n co•rudu7iindo HonoTio Lemos 
e seus comma.ndado·s, àierirotados _,m Passo Conceição pelas· forçoo 
do ge!l'era;] Flores da C:U.nha. ' 

!Responde ndo á saudação q'lle Ithe foi feita por essa ooeas·ião, o 
b!I"av-0 ·ca:b'O ~egaUsita 1pironu.nciou um discurso em .que teive ensejo de 
d•esfazer certos' equívocos piropala:dos aqui', pela ·impirensa. 

Disse o generail Flo·res da Cunha que, .sabedor qUie Honorio Le-
mos in.vadira o Es,tado do Rio Grande, r.eunill'a 800 bravos que, unidos 
a ou<tr.os tantos patriotas de .AJ!egrete, Ull'uguayana e Ro,sairio, em. ;um 
tota1 de .2 .. oot0 r.m:rrens, iniciáira teiilaz perseguição ao inimigo. 

'Trr"es dias e tres :rmites duro.u essa perseguição., sem descanso. 
At:riaivessando o Jacaquá , a Lagôa Branca e outTos pontos da!q.uella 
zoina, F1lo,res da Cunha dividiu e•m tres ailas a sua coluro.na e c001se-
guiu cercar .Hi0:nor.io Lemos em Passo C<o;nceição, para onde este se 
di!ri•gra na .impossi.biUdaide de demaindlar outros pontos, em virtude da 
aicçã;o c1as forças 1egaes e da oheia do riio., que trainsbo·rdo·~. Atraiv.es· 
.s·andro p ribeiro, travou-se a •Juta, a fogo vivo .. 

O Ílnimi.go resistiu ,hern•icarr.en,te, registraindo-ise r .epetidos feitos !le 
aiuda;cia e .destemo·r, de parte a par.te. Assim pr.oseguia a luta; já se 
!havia de:ririamado mui·to saingue, emboa:-,a com visiveis e incontestes 
vam:tagens para a causa Iegalista,. quando o general Flores da eunha, 
-em um impulso .de :veridaidei'.!'o aJ.t.ruismo, pensou em evitar a conti· 
nuação daiqueUa desgraça e tomou uma reso·lução decisiva: enviou a 
·Hio1nioa:ilo um emllissariO e·speciial p aira exhor.tal-o a render-se, sob ª' 
crn!l'füção de '1he garantir a v.Ldae a de seus companheLros de =as, 
afim de eVii•tar maiores ef.f.usões de saingue. 

Essa imJportainte missâ;o J5oi COiilfiada ao .fazendeiro S~. Tol111es, 
que Jev·ou a effe:ilto -com p.erifeito e:x;i;t;o, porquwnte Honoil'io ·Lemos, 
depo·is dce o .recebe·r, Ievant.ou bandeira bram,ca, app•rocx:imairÍdo-se da 
força de commando de Flores .da Curuha, co·m todos os· o;flficiaes d·e 
~eu estaioo mamoir. Foi um momeDlÍ<O de 'ClOmmnção para todios·: .É)QIIl{)'.l)ÜO 
;1.J,emos, seus oÚiciaes e SõrrdaidocS, com as carabtnais d e, cano ' voltado 
pairo. o chão., acer•caram-.se· do chefe Iega;!ista, que este•!l'Çleu a mão a-0 
1chefe revo·1'ucionario ivencido. 

'"A sicena fo"i :tocain<te" - terrrniinou o ·generaJI F11~es da Cunha -
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"e era a custo.· que os 'prese·ntes _ so:f:f·rea'V'am as lagrimas''. . Às suas. 
uLtirnlaiS - :pakwras foi'alffi cobertas ipol." rrolll!g>Os a@lai'uso:s. O genell'ai. 
Fil·o.res da 1Cunha Unha como pr.incipaes au:id1iar:es, nessà luta, enrtre 
ouwo·s; os Srn. Os.waldo Aranha e o capÚ:ão AJnt-onio ·Pacheeo Cam-
pos, que pérdeu heroicamente a 'Vida no eam1po de batàilha". -

· '"P·o·rtn A1egre, lS. - Na cidfill.e de Livramento reaJ_Jzou-se uma 
grande manifestação ao gene.ral' Floces da CU.niha e a:o Dr. oswaldo 
.Airainrha, em iregosi:jo pe1a vi.cto.ria de .que fnraim oQS heróes . 

Os manif):lstantes perco•rreiram as ruas da cidade e estacioõJ"airam 
dep•ots defTonte <!a Intendencia J.\/Luni•Cipal, em -ci.ija saicada estavam os 
homenageaJdos que foram .saudadns .pelo Dr . Pavão- Mairti-ns. Res-
rpondeu, agradecendo, o geneiral ·Flores da Cunr.a, cujo \éloiscurso pro· 
duziu g-randé ef·feito na mult-idão. · 

P II'êg.ou ·S. Ex. a necessdldlade inadita;vel oo •conc•o;rdia na farr_d-lia 
dog;randense, desejando vel-a unida e :forte como daintes, sem ~utaa 

estereis e odios madmissiveiw. 
13i de 1923 a 192·5 foi ao.s ca:n::.pos de batalha, onde "º ar-rastaram 

l!lão os loU-ro.s e a g-lo•ria, que n ãio ex;i-stem em uma luta entre irmãos, 
màs wn-i.çarnente o cumprimentn do d€1Ver civicoi. 

Vendo a mar0cha f·oti:ça&a .que fez dia e n:oite, flltravessando- passos 
a nllldo, com sua gente, que ha tres amnos· f6irnl·a ã; camda de seu 
corsel, camça<d·a, -enlameada, faminta, animava-o um immen~o desejo 
de vêr si OOl!l•seguia que o inimigo IS!e vemlessie sem ui:rra g-0tta de san• 
gue. Po.r' iss·o fot enrnrme e irnrrnensa a s.ati-sfução que te-ve aq obter o 
exito de suas' operações sem disparar uni · só tiro. 

Reoobeu os ve.ncidos, sofifrendo e oho~·ando e com -elles, com seus 
irmãos, t arr"bem sorfifreu e chocou, quaindo as suas m ã os, limpas_ de 
q-ualq:uér nodo·a , aipe.r;t aira m as mãos cailosas de Honorto Lemos, ven-
do-o. abat1do e humilihado, e sentiu, mais do que nunca, a .-necess_i-
dade de paz e <'ih ·frateo:-nidade entre os gaiucfüo,s, ~uja bravu.ra ~mal
rteieeu". 

Na campa1!1iha que aicabava de fazei havia sentido o lomM!ihe> 
mais duro de- que em outras em que tnterveio .. 

Tendo sido dad-o o que a lm<e<jaJVa, w;oHaria agora á simples vida 
do campo-, de onde sab.iTa pama 'tr-aibalhar pela paz que ê o mai01· bem 
de todos os -povos. 

lEm todais as luctas que tem havido ultimamente ficou pa tentea<lo 
o he•r-0'.ismo gaucho, fonte inexg.otavel de todas as energias de nossa 
raça. 

Te-rm-i,nando, fez um brilhante ap.pello á co,nsicl:encia e· aos co•ra-
ções de seus com.terr<1meos em prol da paz, pedi·ndo· que se paossaooe 
uma espol!lja sobre o .passad:o. (A. A . ) 

:Po·rto Alegre, rn (A. A.) - A propos~to. do•s u,)timos aconteci-
mentos neste Estado, de qU:e resultou a priosão do· chefe revo·luci0r.a·· 
rio Ho•no•rio L emos, o Dr. Oswa ldo Aranha, em e0n1Jrevista á imprensa. 
dtsse o seguinte: 

"Sa bfmos de Ale.greite no dia 4, ma roh ando sem cessr, cPm 1.10-0 
homens,' sendo apenas 2·00 iregu'lares e os demats patrio<tas ·de U:ru-
?"uay.ana e de minha c·iodade-, sob o· com1mando de Flores da Cunha , 
No dda 5 aicam•pámos em Ca;vell"á, o.nide r -ece·beu o comrr.a;ndo i·nfo;r-
mações de sua val!1•guavda de que o i'nimi.g10· fugia. No m ·esmo· dia, 
qua:nd-o bivaiquav·a .FJores da CuITT;ha com os 17·0 homens c;rue o acom-
p·anhairaim, oeJhegou aviso do ptq-u€lte dJe desco·b~, comm•andaiTo 
.pe lo maJ:-logrado caipttão lPaclhieco Ca'm1Pois; lll'o-tiicimn<do- que Honorio Le~ 



mos fugia, 'l'."umo ·de Va,,va;q'Uá. Levaintou Flores id>a OlMJ.,llilJ e ibivaqllil, 
mTur,cll!llaJIJ.do sem oe,s,sar e atrav<ess•aindo a nado· as pontas do Rio 
Vaicaiquã, rumo ás Tultu:ras de Afd'nnso T ôorres, ·q•ue atti<ngiu á meia 
moite, saihindo desssa posição ao ·C:laTeair d:a lua ,para atra'Vessa,r,· a 
lillaido o ibanhru'lo ·do m •esmo nom,e, até suit"gir a elevação, de Esta;ncia 
!Picadas, ànde (lkvisou o ia:J.im:igo, •qu e pO!l" s ua ve·z, tendo caJmi;nhado 
dqrante a noi<te, P.ro:ourava acampar . Suil'prehendid-0, retrocede a trote 
e a ga1op.e rmrno da estação S,anta Ri<ta. 

Alhi, o Uno milita.ir de Fllores da Cunha que, co11mara (jl· seu ol>i6'· 
clivo, 'l'."evelou-se mais ,perspillcaz. Mandou '50 ho'!Il!eITTJs p1erseguia< á dis-
'tfünda o inimigo iem sua fuga e ·com ··o estado maioil' seguiu, o'llser-
'Vando 'ª marcha do inim'igo, orie ntand{i,-me e a:os b,0mens que me 
acompanhavam o rúmo da es~raida, •l?'ara · nõ •fim, o· inimigo, quando 
me.nos nós eS1Peravamos, sungir em 1Iibicahy da co.nceiçãó. Foi então 
que !F'lo.res da Oun•ha sobre e:JJes cahe, de d'órma tão aplastante e ines· 

·'PeTaida, que o obrigou á rendição imrr..ediàta. 
:Não dorm.imos, ,nem comema:s. Mais ,a elle do que a essses sa-

c·rif.icios e maiis do que tudo aio seu chefe, de'Vemos a victà.;ia sem 
saingue sobre o inimigo, a maioil' de quantas temos conquistado. 

lES'tavarnos a 400 metros do ~ndmtgo. F\JJ()ll'es da iCunh·a á f<ren,te da 
.1• H.noha e e u na co'1umna de vr.boocçifo, qllil'IlJOO viirrJOS tl'emu'lar nos 
aTes a band:eira branca. Mandou Floires da Cun'ha fazer alto e des· 
tácou o major Lau1·indo iRamos· e MaT1io Ma;tta para se enté.nderem 
com 1tres !l'levoJ'll'oionarfo,g que ava:nçavam, proteg0iàios pela band~i>Fa 
da ip~. 

Eram emisssarfos de Honodo Lemos que vinham a:,nnu_nciar a 
rendição, ped.indo garantias. Floi!'es d:a Omnha resp.ondeu que recebia 03 
prisfoneiros com ·todas as gairaa1.tas que eile sempre J:iavia da'<io aG. 
!iin<i;m;irgo, Vienci<io . Fio~, iem.tã;o, uma , soen/Sl e'mo'Íliionan<te. Ohora'Yam 
elles; cho•rava1Do,s m.ôs, domi'lJlados 'Por -"uma emoçãio indes1Jriptivel. 
Era uma luota de :i!rmãos. Não tivemos alegrias, tivemos lagr[mas. 

Immediatame,IlJte apôs á rendição,. acampám·os para comer e dor-
mk, o que ha dous .dias não faziaim.os. Elles come.rara e do,rmiram 
.co·mnosco. Não !'ecebé'ram offensa dilrecta ou indárecta de nossas fo,r-
ças, que teem em F lor!lS da Cunha, coI~l quem estão acostumados 
desde 1·923, ;não só um c'l:J<elf•e militar como espkoitual. Elle tratava 
.bem o seu i'nimJ.go e todos soub.ocam imitar esse gesto de sua gene-
rosiiidrrude. 

lHonorio :Lemo·s, seus filho ·a seu estado-maioI· foram -entregues li 
mi,nba guarda. ~ os tratei mais como kmâos do que como ~n!migos, 
ipo;rque ao ça.racter cavalhei•resco dos que luctam repugnaria diminuir 
e humifillar os vencidos, mesmo qull![liio sobre elles pesasses a respon-
sabilid:aide e.a ;morte de <li>nco bravo.s carr.aTadas . 

- E o estado de saude do geneil'al, de V.- S . e de todos, bom? 
---, Mag;nifhco. O campo retemperar, cura ~· :refaz. Eu voltarei 

•com força sque montam a 6frü homens :para Al~glr'ete, v.iai Caverâ. 
- Acha que termcinou a !'evolução? 
- Sim. >E' oota a mmha oiptnião. HonoI"io Lemos me declairou, 

sem >se engrande·oor, que , só e]'le po·der:ia continuar. a g uei:ra no Rio 
Grande. . 

- .Domo explica a .im.vasão? 
- Hono<rió Lemos dis,se-rr.e quEt estava tra nquülo em sua casa, 

no Uruguay, quando elementos civis e mili<tarns o fo~am l:niscàr para 
es.ge mo;vimento. Mostra g1'ainde sentimento de revolta para os qu~ 
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·traire.m. Dis·se-m•e que, com a desgiraça de SiLJJa àe1,rota, continuará a 
se·r seml}.Jre :HiomJ;rio Lemos, emqu0;!1to os outros não poderão ostentar 
.Qonro•samente os seus .nomes." 

iElr.a o. que tilnha a diZ-er, d.nCJlui:Ii,do ta;mlbem um iffilPOtl',tlJ.,Rte telegramma. 
que 'neste mom~to ven!ho de crec.ebe.r d.o iUustire Sr. ' [Borges de· ·Medekos,· ibe-
nemeriito ·pres•i!<1ente do meu Estaido: ' 

"IPllJr<a desml:lntio;: categor-i:camiem.tie 1baJellllais. e d:nWID•Otoniiioos estão ·::,eu-
do Ihl'O•p·aladas aihi e a\fen.tervid'éo sobre r.enidiçã-0 Ho!lloX'i.o Lemos, trams-
müto pritRctl}.Jaes qeclarações diesse e seu fi'llho Nolio .Süve·ira Lemos, 
quando ilnte!r'.1mga)d10, ·hO!lltem, peJló ohefe de ·vlicia. 1nqµeri<1o Húmi-
a·io se quairndo se entregóu ao ,general FJ:or .es Cunha àssim .µrocedera 
por julg0Jr que o mesmo buS'cava l).Jara tr1atar da ,p·az, ;respondeu tex-
itualme·nte que se entregou porque •esitava diJsposto a des·istir da 1l1u<ta, 
pois não tilniha elemento·s para dar combate ás forças legaes; quedes-de 
que :lih:e :faJ:hairam ceictos el'emletnltos, :oosotlveu iellltregar-s1e •a Filo'I'teS da 
Ountha ou Oswa1do AranI'.a; que. realizou a Invasão paira forç·air a 
amm·isUa, .po1r ser essa meditla 1I1ecesssaria paia.' que muitos riogran-
denses vo<l.1:iem . aos seus Jm-es, :Sabendo, prnrem, que não dispun1ha de 
elementos nem recursos be!Jiic'Oii· pà;ra emmrentarr- as· f(!irçias l:egaes. 
J>aiigu'l1ltalàJo s] aJguem 1'he i(izeo:a p1roposição d'e p·az, resp:ondeu que 
•um opp'O·Sicto.nista residem.te em Rosairdo·, de nóme Affo71!so 01iveka 
Torres, .mandara-lhe urr. rec11do dizendo .gem.errul F1o•res Cunha ·e a(!on-
se1hava desiistilr luta, da,ndo-lJ1'0 n ecessa:rias .ga;ra,n<tias. No·lo .Si'Lv·ein:'a 
Lemos td!ecil0ID0u: .que IS!éu ;Pae H(JnQIJ.Wo Lemos ·invadiu o ··LBrasiU· com cem 
lhome:n:s mais ou m.eno·s, oi.wd1ndo .o d'ecJaram1te di'ze'!' que havia 'Out.ro 
g.ru:po revo•lucioll!a.rdo. junto ,D. iP·edri.to, commandado Octaviano Fe;r-
nrundes, que de Mairco Araudo, lo·gar da ínvasfü1, na nodte d1e 29 de 
1Setem·bro, Ho1nori:o seguiu ,pelo ;m;unicipi'o de Livrannento. e foi acairr.. -
par no !Passo do Sairwndy, d•e 'O•Ilid·e levaintiaram aicampamento. -dia se-
·gui~úe ie siegUiiJraim .pela m1rurg€1!n ,esq1J1erd.1ru ·rito llibitria!pulitam até Pass1Y de 
Cerri<to, tndo. no meismo dia acampar no Vaiccaquâ, Jogar de .g.ro·ta:s 
ino rnJU1mcipio de Livrarr.ento, o.ai.de pernodtaa-a:m; que !llO di:a seguint!'1 
,p.rnsegutram rniairc'ha i·ndo pepr,oirtair no Passo. Peoco Branco, em um 
ga1ho do rio Ibinuqudtan; q•ue C:ruhi Honotio entrou munieipi-0• Rosario;-
onde sua gente tiroteou com '<van1gua1:Ua. F\lo;roo C:ulllha, pertÕ es-tação 
Guairá; que Hionocrio retiTo.u-se peil"•Seguido peU·rus f.oTças ']tegaés, ·perto 
Passo Lag.ewo, de 'onde con.trarriarahou, t'i:r'O'teamdo no.vamente, vau· 
·guarda FJol'€s Cum:ha, ·sendo mocto nesse tkO'teio eapitão Antonio Pa-
checo Ca,mpo:s· e tres· soJdaJd.os da .foirça le•gal que·, sol;)'I'evindo no-ite, 
cessou tkotei.o e Bíonorio r ·etitrou despontaindo o rio Vacx:aquá na di-
:recção Passo da Oone€-ição, no Ibtcu·hy, 9trude, no .di.a s'eguinte, pelas 
iil'Ove hoo-as, fo:raim sttimdos .pella firenite ;reciaJguairda e ~an•co. dire-ito, 
nãio ,pu:dendo tr,anspor o rio 1pela esq.ue;rd:a. poc e.sta;r elle mu•ito cb.eio 
e não haveir llarco ou canôa; . q'Ute aiJ.guns II'evo1'Ú'cionarios. procurararr, 
vad·ear 'º· rio, mas veTifüca nd'O Ho!Ilorio que não .. po·di'a combater, con-
vidou ent ão· sua ,g~te paa:-a se renderem e maindou; um emissari'o a 
Flo·res 'Cunha dizendo que estava p•rompto a se 1entreguer ; que F1ores· 
Cu·nha mandou um major e um capHãio dizer a iRonorio que acceítava 
a rendiÇãio, gâraJntia a v.jC!a d-os ;prisi'oneilros; que em seguida Flores 
Cu:nha fôra ond~·· est01Vami os r .evo1ucionavios, qu" desarn:aram; que 
os r ebeldes estayam qua si todos ar·mrudos· com Mauser . e mosquietões 
:trazidos <lio Uruguay, e d1:s,pun1hrum 1diez ·md:l üros, quando' invadiram, e 
de tres miH q uamidio foira,m rup:r:isdonruiiots·; que es·se maJte;riaJl SUIJ.JPÕ eo 
declarant•e que es·t1rvesse no Uruguaiy, nas casa;s de IF'u;J,genc:iai Saintos, 
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4}fredo Ca,rra.lJai·ro e outros; que Ho,n01rio rendeu-se,: porque só com 
gramJde sacrificio vidas pode\t'ia passar ráo fugindo a'O oonco forças 
1egaes; que Ho11rnrio i•nvadiu paira f<»rçar amni:stia c0i!ltando c(}m a in-
vasão simu!J,tanea de Afrko Serpa, Zecit Neto A!flredo Lemos· e ou.tips 
que havi·am promettido en,traJr territm·io ,Brasil po•r outros p(})ltos 
Uruguay e Argemtiina. Sa;udações ooraeaes. - Boirges <]e Medeiros#. 
<('M1iíto .bem; 1wuito bem. O oraitor é vLvamemte fel~outaâp)}. 

S':IDS!SÃO DE 18 DE OUTlJIB'RO 

O Sr. Aze'\ledo Lima (*} (para wma ea:p.Z:icação pessoal): - Sr. Presi-
dente, a,s •sessões mai.s recentes da Camaro teem sido, de todo err.; tod(}, bc· 

.oupaidas por la rgos debates em torno da revisão constitucional. E, quando 
se não tr.ait.a, na ordem do füa, da p;roposrta de reforma, pela qual tanto se ern· 
.PeJl'ha o chefe do Podeir Executlvo, ,sur.gem as;~umptos ·.que não passam de 
frio1J,ekas •legiislativas mas fo,rçam o· Zeaàer a pro<ro.gar a:s ·.sessões, de quando 
em vez, até que se esgote o prazo concedido pa:ra as explicações pessoaes; 
<'.ie .geâto que tfillho deixaidl:> de atteinder a,s sOl!icitações ma1s O'U rr..enos Ui!'· 
gentes de varios <1os a:nl!igos e correQ1gio[13Jl'iOs, no sentido -de. servir de :vElliI· 
culo ã,s· ,re.ol.aar..açõ·es e aos protestos~ que m!') diri•gem, das p,risões 'C><n~ os 
va:e mantendo o Go·verno, por meiu d.e >0or.respo.nd·encia de. _certà fqrma C(}Il· 
tidencial e da qua:l aJ1gumas .pa,rtes., ipo.rém, U<rge _sejam .levadas ao C(}nfieci-
mento do povo, afim de que se ten'ha d,nte!i!r·a noção do p·raceder desaitinado, 
v!i-o]ento, at·raJb&lia!rk> e illegal d:os pr.eipostos da aJlta aute.ridade r>residencial, 
que é o .Sr. Arthu<r Berna,rdes 

iID' as·s·im que, para começar, trago ao OO[l1hecimen<to dia, Cama.ra dos 
ISrs. Deputados, através de seu orgão olfü'icia'I, ao de toda a Nação: Q.Ue a , 
polida a fadn0<ra .polldcfa. dái m~nlha terra, está ;no firme pro,posi'to de elimiha,r 
a virda ao intrepido capitão ,do .nosso Exercito, que a vem, ha longos n:ezes, 
desafiando, <>ppondo-se aos assalto1s de .seus galifarros e defendendo-se, com 
as a.rma:s e a coragem .que a natu<r~a l!he· .deu com os instrumroi.tos que a airte 
beHica lhe fornece, ;pa,ra .gara:nti<L de 'sua j;JJ:tegridaid.e physiea e , talvez, da sua 
;pI10pr:ia existJemcia . 

O olff,iJoia;I a .que acabo de me <ref·eri.T, o o&pitão Costa Le1te, foi busc,ado, 
lllão paira ser levado 'l?reso .e recolhido ás penite•ncia:rias do· Estad·O, si·não pa;ra 
ser assassdnado, na casa de um mustl'e medico do Rio de Janeiro, O' ·Sr. Dr. 
Jef·ferson de Lemos, onde se juJ·gava que est'irvesse abrigado. 

Devo deoLairar a V . E-x . q·ue a pooilanimidade dos cães de fila aillment-a• 
dos pela verba secreita 100 .policia, ao i'nvadilrem, de sll!bito, a ·casa do i.H'II!,stre me· 
dico, e!lli Copacabana, não lhes 1permit_tiu i<r1em em i[)essio;a irebus6i!Jr em todos os 
desvãos e esca;nJ.nhos &essa casa. a vlotima sentenciada pelos altos· encaNe· 
grul.os do poaiclaime~to da mdaide. Então, aihi encolD,trando·, uma senhorim!la, 
irmã do respeitaéjJo e co1nceitua'Clo medico, ;fdzeram-'Il'.a seguk á f·rente da ca· 
rava na ·p01li>CiaJ, e, de' revolv.er em ·punha, g.ritavam: !'Avaince, avance; si 
elle por &hi estiver não hesitaremos; havemos de ma;tal-o". 

E foi assim que na casa de :r·espeitavel ·:Da:rndlia de minha terra exerceu 
busca e a,pp<reihensã,o. a deshurr.ana ' pollci:a <10 Di<>trfoto Federal, servindo-se 
da protecção de uma moça e co;ncitan-0.o os subalternos á praiti!ca do atten• 
tadc:Y·conti:ia a vida do offdoial procurado. 

(*)Não, foi ;revisto pelo orad>OII". 
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Para mostrair, ainda mais, que todQS os resquioios do sentimenio de hru-
m'anidade foram completamente, banidos do espidto dos incumbi«Los de admi-
:nistrar o :paiz oovo levar ao co;nhei:ümlffilJto da Nação que um srurgento ajUJd!ainrte, 
de nome Barbosa, da Escola _<).e Sangentos de 'Lnifam.taJrO.·a, e que me-recia. a. 
oornfiança de seu superior -hiera.110h-ko, o rnupitãio Outuibirino, sofifreu o mais 
atro·z supplicio do espaincarr.ento, o quall, segundo uizem-, foi pe·r ·petraJdo por 
officiaes do IDxercito-, faxdad.o-s. · 

' Esse saingento, lwde removido de corpo para o Rio Grande do Sul, fo1' 
torçado a contparecer a uma -da;s salas do quarte1 que era - vou dizel-o -
o destinado a aico>1her o batalhão de. caçadores do Andara:hy, e, de olhos 
vendados ·na presença de vairi-os offi·ciaes, foi barba;ramente sev.iciado. No 
1ummento, :P<J!l"êm, em que ai venda .se J•he escorregou, tev.e elle owortunidade 
de verificar que seus a;I,gozes eiram, nem mais .nem me·nos, oifficiaes do Exer-
eito, ·s1mdo ·que um de;J.les usa'Vla atê 1bo•niIJJet d:e oavaJ.1!011'.'ia. 

Dedaro a V. Ex., Sr. Pa-esi1denté, que essas . duas communicaçõ€is qu.c. 
taço me foram itraziaiel:s _po:r pesso-as da maàs abis1o•luita idoneidiaJde rr_1o:ral e ne~ 
é licito ao- espirito mais suspicaz averbaJl-a de suspeição-. 

Te:pho ai1nda mais que aocresioentar qUJe a fatJia. de ires-peito por ·parte do 
iEJ:xecutivo aó.s ar.estos do Sup1remo Trfüunal chegou a tal ponto que o coro-
nel do EXJercito Jo·sê •Maria Xavier de Brito, 1posto em liberdade ean ccmse-
quencia de habeas-corpu,s, julgado em 2:8 de Setembro, esperou 12 dias pa;ra 
que f.osse executru<ia a or?-em de so11tuira. 

IA. 10. de Outubr:o fo-i posto em Uberdade; e, aipôs 4!8 horas, apresenta;ndo-se 
M a ltrus autoridades militaires, irecebeu, no momento mesmo em que se rea-
lizava a apir.esentação, a Or<1em immediata e termtnante de Se recolhey nova·• 
mente pre.so, po.rque o GOIVrino da Rp-ubldca ·considrava a sua liberdaJde P'rtij1u-
,<liciail á tranquiiU~dade nrucional. 

Eis ahi, Sr. P:res-idente, como se burlou de maneira escandalosamente in-
dJgna uma o·rdem do Sup•remo Tribuna]. co~erida ao Oor-0.nel José Maria 
Xavier dJe Brito, ha ce1:tica. d:e. tres annas dletido em 1Pres:iid~o müita:r, paira sa-
tisfação dos caprichos e das velleidaJdes persecutoriais do P-0der Exe_cutivo. 

E o que _occorreu com 'esse ofifi•ciail,. deu-se, "mrutaitis mutandis", com OI 
Primeko Tenente F1rederilco Ohl'i.stiano Buys, .no Exercito, po-sto em liberda:de 
em virtude. de "habeas-cor;pus", ju1gadô no dia -5 de 1Setemhro, e que sõ foi 
obse.rvado pelo Governo 12 diais apôs á [pubQfoaçãp dó . aooOirdéllIÍl respectivo, 
isto ê a 1'7 do mesmo mez. Embarcando a 2-1 para a Capital Federal, pois se 
achava preso na Ilha OU-ande, f.oi detido novamente a .23, no m-0mento exacto 
em que, na f6rma do regu<lamento mti.lit·ar, se apresentava a o Departamento 
do Pessoal da Gue.rra .para receber ordens e lnstrucções dos seus superiores 
bie1·ar~hicos. Nem 48 hom.s, portainto, 1se conservou em Ji.berdade esse Te-
nente que, a ex·eim.p1o do que -s-uccede -com o Coirione.l xavier de Brito, vean 

_ soffrendo -iteraitivamente . . sem descorntinuair, dura;nte quasi o largo Japso de 
tres an;n:os, a:s perseguições e 1cas1t1goB iruf.iigidos ·Peilo Sr. Presidente da Re-
puibliea. 

Da· parte do C~pitão Oly-ntho Tolentimo de F.reitas MaI'ques, bravo mili-
tar, que defendeu, nios ·confins do _;Els.tado do Paraná, no ireducto de Caitandu-
vas a . linha de flrente dos revoluotonarios, até que se ~-hes esgO'tassem os uiti-
mos T.icm1so1s e muniçoos m e>l'1i!cas., 't1e0ebd a ooipta de uma car.ta que S. Ex., 
dirigiu a;o Sr. Dr. Juiz >Federal d:a PT'ime-ill'a Vara de 1S. Pau1o, d:ataid:a d~ 
ipr.esidio Po1füico da H:ospel1airia do'8 Immigrarites, em .13 de Abril de 1-9215. 

Vou ler os termo1s des.."e do-ciumento., pará que não pake a memJ1r duvida 
sobre a lealda;de ou a ho1nra d10 .Capitão T·olentino, tantas vezes pos•tas á prova 
nos campos de bataill:1a, mas soibre as quaie-s se_ levantou · certa duv.ida, attri-
buindo-se-lhe a intenção de des,fazer no merecimento e na bravura d-0 mà.jor 
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Ci:l.'banas, •que•, c.e>mo V. Ex. e o pa;iz inteli'o sa,be.m, c1efende•u gaJ1ihardaimentt. a 
tiamdeiora ver·meiha na cMaJde capH::al do. iIDstado de 1São· Paulo- e , tlepois, nO'S 
crunp.os da luita, no •alto Param~. · 

iE' a seguiinte a cairta, a owja leLturai :p['-OCedo, para, que tedo o Brasil 
!~que cO!Il~ecenllo a in•tetra Jotsura à.e ·caracter E> integrida!de ID-O['al do 8apitão 
-OUrnbho 'Dcfümtilno de Frehtas Marques: 

"~si'füo P-01i:ttcÓ '-- Hospedaria das Immi1gra;rltes, em ISifo :Pau~o 
·13 de Aibril de 19i2·5\ , · 

Ex.mo. Sr. Dr. Juiz fede['al da Pa"imei~'ª Vaira . 
Respeitosas saudaç·ões . 

Não tendo r.elido o meu .}o;ngo depohnento pr~stado na Policia 
!Central, depoimento este mui1ta~ e muitas vezes int'errolll[lido, deil!iei, 
na occasião, de rectifical-o na pi'Lrte relativa á a;cção do majol.' Ca-
ba·11as, em iF.orm_igas, a qual s~ acha assim redi.gi·da: · " ... ipois Caba· 
·nas apen·as deu um assalto, tirnteando um grupo de homens, e de-
lbandados estes, ,limitou-s,e a proceder a um ataJqµe.,. digo a um saque 
em vez de se entri•cheirar e agua1,dar a acção dos oo·ntrarios ... ", fa. 
zendo-o agora ·por meio desta, ,que peço a ·v. Ex. paira .juntar a-0a 
autos . 

. Quiz, então, tão Sóinente a'f'fi.rmai- 1que Ca'banas .Jimitara-se a 
·iinu.tilizar os generos, muniçõ:es e dema1s recursos acoumul.ados !Pelo 
Governo em Formigas, e nunca sa;quear, pois tal af1'irmação seFia 
de todo. descabida, vorqua;nto ',pouca differença existindo entre sa-
1quear e •roubar poder-se-ia 'Çloncluh· que a ll:Pprehensã~ ou ~ des-
truição do material em stock 'em 'Fo.rmiga s, pelos meus companhei-
ros, era por irnim considerada como um roubo, e não como ·resultado 
de un1:a acção militar dirigida s-0bre um centro de ·reaibàetecimento 
inimigo. 

Mas tal foi a e:xop.loraçã,o feita pela imp.r'ensa g'overnista em J orno 
deste· 'PO·nto q•ue ·Chegou a10 ·extremo de affirm~i:.. !falsamente, ,eomo 
se vê no. 0.0ll"'l'eio PauliS:tamo, de 6 d·e Abril. de 19·2.5·, ha.ve r eu decla-
ra.do se.r cabanas um ave;nit.ul;"eiro de 'Peor especie, ,que só se notabi· 
Jiza por ' actos de .malvadez\, .pilha;g'em e banditismo e que .nunca !!las· 
so·u de um covarde. E mais ainda: como. ho·U.vesse ·eu dito, na ;i:lo-
licia Central, que 'crubanas 11ão se a0hava em ~azenda Floresta ·no 
dia 27 de MarÇo findo, quando teve inicio o ataiqu'e gera\ a Catan-
duvas, porque, líaenaiado, íõra á Foz do \ I.guassú . n,o dia !215 ou 26, 
serviu-se o Correio Pa;u,lis-ta,no desta minha d·eclaração IJara, iaidul· 
te'rando-q, comple tamente, ipor em minha !boca: a af;flrmaÇão: ."ique 
>Çwl;lanas no dia• ·2-4 . . de .Março deixou a força 1que .commandava e !PM-
sou-se para. a Argep.tina", o que absolutament.e nunca disse. 

·" . Até a imprensa ido Rio anda e:irplorando a .parte do meu depoi· 
mento acima t:ranscr.ipta; .·tanto é assim que a Gazeta de Notf.cias, 
de '9 -0u l(} do corr'ente mez, trraz um .. a rtigo sob.re o assumpto, onde 
se vê que as minhas dedaraç'l'.íes continuam a ser 'adulteràdas. 

Comprehende·rlá V . IEx. a m inha revolta oo'ntr a tanta explorar 
çã,o, quando souber que, em CO:\).Versa ·com of>ficia'es legalistas, e na 
proprja IPoli<cia .Cent·ral, tive occasião de des'fazer certas accusações 
Injustas feitas ao major cabanas, e do jaez das do Correio Pa1ilistQ{no. 

Es·p·erando 1qtre V. Ex. tome em •co'nsider ação este . meu prO'testo, 
sou o crd . · e olb.rg. O'!y1~tho T·olenlt%o dle Fri'n",t(i.s Ma.q·ques, ' -c:aipitão 
do Exercito" . 
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]!~lnalmente, 1Sr ... 'Presidente, levo a effe-ito o cumprimento de um grato 
devei', com o .1êr desta ct:rilblina a ielo;quente carta que o m~u ;pTesad.o a:migo, 
ex->De'.J.'.mtado e vibrante paTJamentar, Sr. Maurido de . Lacerda, .escreveu ao 
o Pai.z ·a 1•5 do corrente mez, revidando ás -con~lderações exar-ad.as m'essa ga• 
zeta, em ·artigo de if.undo, po.r .uni dos seus reéiaciores. 

]1' a segunda .carta: 
"(Rjo, 15~10-2·5 - AD O Paiz ~ ~~ entre-aberta: 

O "im•petrante da· or<lern denegaida" pelo Supremo, segundo l!-
.doutrin·a maricial do ministrú wosso coUaborador, Iendo <fl,0Sta rfolha 
que na sustentação orai! do seu pedido de ha'beas-corpus só produztra, 
o mesmo impetrante, argu:m,·entos pró-domo contra o sHio .prevenrtivo 

·, pede licença para . uma ponderaÇão que por só hoje tel.' dado com 
o referido topico. •pôde rf'aze·r. · 

. Tão refalsaid.a affi.rmativa ê destruída pelas rpre>prla :palavras da 
aijudida sustentação oTal, que o meu critico. leu poi;: cima; ou s ó Ieu 

com •Os ooulos da prevençã.o o!l'fici:al <1- . meu •respeüo . 
Na, TefeTida sustentação orai!, não só prevendo taes ·criticas com.o 

a bem da mesma verdaid·e, "o j'Clrnalista ·e · ipoliti'Co· detido e;m virtude 
do. sitio" deixou . ibBm claro estar mais urna vez 'IJuninde> por vefüas 
.convicções constituc!o,naies· .oontra a doutrina .policial, do sitio ['iI"e-
-v:enttvo, que os Bartolos d'e hoje bata1ham :para !nos impôr e á con-
sciencia juridica do Dail?l. 

0

A, conce'Pção ·retro.gada do sitio pre.ventivo 
tem sido a meni11a dos olhos dos go'V'Crnos impopulaires neste nosso 
mail assombrado regi·men democratico e a rver.gonha ·do nosso direHo 
'IJUbllcO entre as .nações americanas, foi segundo affirmei !!10 meu 
discurso, ·Dor mim comibatida com_ o maior vigor logo que a la nçou 
no •pa.iz o ·Sr . He·rculano de ·Freitas, .que hoje de novo a :procura gal-
vanizair, al~ 11.11Um delp·Mrii, ·como .sempre, no• :pfi'O'IJTIO lex.to jsaglrailo 
da Constituição brasileira. Foi isso em 1914, pela intervenção .cla-
morosa que este ameno ju<r~sta fundamentou mo caso do Cea.rá. E, 
ainda em 1917, na .J;iropria hora .are uma declaração de guerr·a, eu 
erguia da tribuna, .ccim a maíbr franqueza, o conceito 'Patra mim, fun-
dam'ental de nossa li'b'erdade .poUtica, contra . os avanços da hoje fl-0-
Tescente doutrina do Paço. 

!E assim tambem m•as mesmas da.tas quanto ao mons·tro 11oraciaino 
do sitio sem limite, do sitio sem t ermo, do sitio sem freio - no tem-
'PO e no es'Paço ~ cahindo em poussées .dos bastidores policiaes <la 
ordem contra a lei, da autoridade co·ntra o direito, do 'Poder contra 
o ;povo, sobre a .caibeça attonit:a do riaiz ·e·scravidado. 

E neste tem'Po, entre os jor·naes que mais se destacaram ao., ser-
:vlço da interpretação· OJ'l'IciaI, •que· bem . . previamos se tornaria em 
riouco a fonte dos absurdos constitticionaes do :pl'esente, estava este 
vosso, que assim não se pód·e chamar á i.gnorancla de minhas atti-
tudes e opiniões de hontem a;penàs renovadas ne meu caso pessoo.1 
de presidiario do sitio inconstitucional, que tanto combati, que sem-
pre co.mbati, em f.avor de nossa .cultura, de nosso 'bom nome e de 
nosso& fõros de 'IJOVo livre. 

Mas si o ' quizesse fazer, com uma fallencia d·e m·emoria divêras 
Singlilar, ahJ estaria, com a sustentação o;ç:al .que veiu atacar, a pro-
'PI'ia petição escrlpta; ambas publicadas, atraiV'ês fodos os tropeços da 
tairasca :policiail, dias de'P'Clis de firma;das e proferJdas. 

Nas duas deixei dit.o e redito que, não só "em 19•14, m as íambem 
€m 1911, tomara .posição no debate, . '!'~soluto- e com·stante, pelo •Prln-
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c1p10 de di reito contr,a a injucção de policia, de 'que se está usando e 
abusando como volupia •cesarista neste mom'ento histo~ico das insti-
tuições brruiileiras. 

Não vejo P.Ois como descu1par a insidiosa refere ncia tão pessoal 
quanto injusta, com um velho adversario de ia.éas e de attitudes des· 
ta folha, a · qual ainda se aggrava com o facto de vir em uma im-
prensa .de metlwdos eonservadores e c iricumspecção quasi offlcia.l. 

!Para elucidar a firme coherencia dessa minha conducta, sempre 
mantida com desi-nteresse e saJcrifióo princi'palmente da minha pes· 
sôa, ibasta citar .como·, já despido das immunidades parlamentares, 
puqe defender as mesmas do~trinas, ein 1922, perante o Sup1remo 
ainda empo·lgado pela batalha de Copacabana, e a o ê-co <ie cujos es-
trunpidos lhe bati ás portas, pará com sacrifício immediato de m!· 
nha Uberdade, reclamar· para ·as mesmas -o r 'espeito dos trh1mphado• 
{['es. E ' estes tiveràm :por isso m a is tarde, ·em me nsagei:µ do Congresso, 
de se sulbmetfor ao seu imperio, pedindo um decreto de lei em logar 
da autorização entre ·amigos, para o sitio dalli por · deante c-0htinuo · 
e ·quasi .permanente . 

.Si ·assim ê a-10 facto taman,ha a infelicidade do artigo .em exame, 
p 'eor ainda na questão de direito. que elle agita em torno do "lumi-
,noso voto", s olida rio com o 1qual os juizes seus collegais teriaim abra-
ça>do a repugna;nte novidade •constitucional, para negar. a m.eu pe· 
dido de liberdade . 

Vol't:ando agora de novo ao Trfüu,nal este ponto obscuro ficará. 
esclaTeciÇ-o devidamente; màs desde logo convêm dirimir, a respeito 
do festejado vot-0 vencedor, um ·ponto de maio·r gravidade e sohre o 
qual não parece pairar a menor duvida. E' que a ,propria. autoridade 
invocada, unica que o relato·r escavou com paciencia chineza ;nos ai:-
chiVos do Tribunal, ('lm 'benegicio do seu ·p-0nto de vista, o ministro 
Barradas, não suffraga a opinião .que o ·Sr. Bento de Fairia adV()ga. 
no meu caso. As autoridàdes se divi>dem em srubeir si no sitio o Su-
premo toma ou não conhecimento da sua contsitucionalidade ou doa 
aictos inconsti·tucionaes neHe praticados pelo ·Executivo. Quasi toda~ 
são pela afflrmatlva, desde -a constittuinte até os doutores e juizes 
de ago·ra . Um .pequeno nume-ro, bem rãilo, com Barradas ,á frente, 
esposa a negativa. 

Mas este mesmo, e ahi são todos uniformes, unanimes, enten-
dem, que nos casos, de rque 'o meu é t ypico, cabe o recurso- judicia· 
-rio. E Barradas, si o relator que m e não quiz, >fu,nda do nelle, defe· 
-rir -o pedido de liberdwde, o quizes'se citar por inteiro e não trm1cado, 
iviria em meu favor, pois, achando 1que quanto ao sitià inconstitucio-
nal ou seus a,ctos inconstitucionaes só ao Congresso co·rnpete dizer; 
na :hypothese, porém, de um preso, em virtude de qualquer sitio, es· 
itar na ca;deia ha longo tem-Po, sem ser entregue ·aos seu8 juizes na· . 
turaes, cabe em seu favor o "recurso ·heroico do hab-e(J;s-.corpus". 

E ca:be naturalmente pa:ra ser deferi.do, quando assim a prisão 
de ill~gal se feiz; injusta .. 

O Tribunal pócfe ter iTivoluido muito •rLuanto ao instituto do lua· 
1'eas-co1•pus, mas decerto não foi até onde -o diz colloca<lo esta gazeta., 
>parece:ndo antes que, t anto -elle quanto o relator, são apenas' -Victi· 
mas de uma 

0 

leitura que se fez de Barradas, como o jornalista, a que 
.respondo, fez da minha •petiçi\,o: - muito ·.por alto. 
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E, para ·vêr _ atê onq.e leva o non possiW11Us da toga a tLrn caso 
de constrangimento inconcebível corno ê Q do meu di:reito, basta fri-
sair o fecho do artigo com que se apnlaudiu aq'U~lla denegação de 
justiça. 

Segundo el!e "represento, a juizo do Governo, iminente perloo~ 
e rpor isto sou "m,a:ntiào em cu.stot:Uu pelo tempo (]'Uie' as circivmstwn-
aias exigirem". 

:Mas, pe·rigo para que? 'Preso, Í>or que? 
Porque sou uma '"pessoa, qiie se reputa prejudicial á ordem pi. · 

litica e social". 
Prejudicial á ordem ·rpo.Jitica! . . . Immi:nente perigo rpara. a or· 

dem social. 
Mas, como fló está em liulha a primeira, ~ as circumstancias são 

exclusiVa1,I1ente pOiiticas, nas p.roprill.s fallas ,do poder, segue-1>e quu 
estou preso em nome dos inforesses politloos ·do momento! 

Assim, fui preso hontem .por •prevenção do :sitio, antes da revo-
lução, em nome da ordeni politica, e, feita esta, continuo preso por 
1prevenção, em nome da ord~m social, oo.ja ·"on;da de anarchia", n!li 
espectativa do seu artigo de hoje, vae levaT u,m dique .grurantido de-
:IJOis de findas as <eontas com a desordem de quarteis. Ora, eu bem 
sa.bia que destes á canaLha das ruas .não havia maifl que U!TJ, pa.sso, 
nos quadros da re·pre.ssão .prepotente. 

· Mas, com fran1queza, sempre ·duvidei que se viesse confessar, com 
tanta calma, o 'baixo motivo -.ae minha detenção, que ê ma.ntida por 
odios políticos e conflicto de idêas, com os pairtidos do governo & o 
governo dos partidos, que me l?ersegue .covardemente. 

O que me vale é que as ern'endas cleri.tCaes não chegaram ainda 
a desfechar uma q•uestão re.ligio-sa no paiz, sinão, como a igreja ê 
eterna e tudo nella é eterno, eterna seria esta minha. prisão .. . 

Quanto a se>r a ord·em .política a unica exigencia da prisão de um 
adversari.o político, já eu sabia, já sa'biam todos, só não o .salbia, se-
gundo transparece da alegria solem·ne da sua descoberta, esse valen· 
te o:r.gão e campeão de ,todos :O.s governos. E aqui faço" <ponto·. -
Mauricio, de Lacerda". 

Sr. Presidente, acabo, pois, de i·ealizar neste m e u dlscUJrso de hoje, a lei-
mra de duas importantes caktas, de que a Nação irá,, a breve trecho, ter co-
nhecimento; e ao mesmo teI:Qpo venho de co'Ilfirmar c om exemplos persµa· 
!iVos e irretorquiveis que ainda não terminou, a ntes continua, a serle de 
;v:iolencia que o Governo vem ipraticando desde 5 de Ju.11ho do anno proxirno 
passado. 

Na 1'.órma do meu costume continuarei a fazer .uso das immunida.de$ par-
lamentares, .que ainda são, em certa medida, acatadas, .collo·cando-·as ao se·r-
·viço dos m~rns conc.idadãos, victimas da prepotencia atraJbiliari·a do Governo, 
a sof!rer nos p.residios do Es~ado ou :nos calabouços da ipolicia os castigos 
que o ·Sr. Bernardes entende que lhes são merecidos, por se haverem collC\-
cado, de vi.seira ·erguida, contra a implantação da sua dirctaidura. 

Hoje, como ámanhã; como sempre,, emguanto me bllindarem as immu~i· 
dades .parlamentares, po.derão os meu s pairtricios estar 'certos de •Que, tanto 
quanto possível, estenderei essas . mesmas immunidaides· por so'bTe ·e11es, na 
defesa dos seus direitos e das . sua.s liberdades! (Muvto bem; m1lito bem).' -
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SESfJÃO DE 7 DE !)EIZ1IDM!BRO 
/ 

O Sr. Tavares Cavalcainti: -,,-- S'!.'. P'l.'esidente, em uma das \j<ltimas ses-
sões desta Casa, o nobre DeÍ;>utad!o pelo Distrieto Fed€'l'al, cujo neme. declin6 
com a devida venia o Sr . Azevedo Lima, houve por bem occupar-s.e· de ·um 
obito occo0rrido na prisão miH!:f!,r ,dia Ilha G:rande e, a este propesito, tez ve-
'hementes accusações ao cominandante· da allud1da prisão, meu ,.4;1istincto co~1-
lti!rraneo •e a.migo,· Sr. major Estevão Avila Lins. ·. 

Em sua infla.rumada e eloquente or~ção, como costuma,m s:er os fibellos po-
liticos do nobI"e representa.nte cario:oa, s.: '.Ex . usou · destas expressões: 

Sr. Presidente, deve ter sido irrhurrnado, desde hontem, nesta 
cidade., ·provindo da Ilha Grande, onde cumpria a prjsãJo arbitraria que 
o Governo ha tres annos lhe decretou, o eminente ca,pitão e illus.tre 
prof.essor da Escola Militar, Odfüm Antenor de Araujo. 

ID' mais uma victima da <;1.ntipathia atrabiliarfa do Sr. Ar't:hur 
B exnardes ·este nosso ·bravo ;patricio. · · 

Accommettido de impaludismo. agudo, ha .cinc-0 OU, seis diàs ape.-
ilas, snf(reu elle toão• cwrso d)e sua enfenmidhde, atê o momeI)to de 
expirar, sem que as autoridades publ-V.ca;s sob ciija g'!Wlrda se açnava 
'Y4? p11€Mflãio da Ilha Grande lhe accuãissem. com os socc0r-ros medices 
imprescindiveis em ..taes casos . 

O capitão Odilon, cujo nome no Exercito deix;;i. tradição de honra, 
de dtg.nidade, e de in1Contestavel saber, ;professor eme,rito · da Ésçola 
Militar, offi0ial brioso e chefe exemp\ar de numer.osa flamilia, nwrreii 
á mnngua de tratamento medJico. Não houve, para elle, · na ilJha 
Granlie, nem '3.Ssistencia profissi·onal, nem soccorr0> therapeuti.co de 
.qualquer es1iecie'". ' · . · · ' 

Como ouve a Cama.ra, não póde ser mais incisiva nem mais fl;>rmal a ac-
cusação d ir·i.gida, quer ao Governo da Repub!iJca quer, particularmente, á ·ad-
ministração do presidio da Ilha G~ande, onde, segundo aff-irmou ·O ihobre 
Deputalio, estã,o morrendo os presos políticos, á mingua de qualquer assis-
1Jenda medica. 

Felizmente, posso demonstrar a improcedencia dessa accusação com do· 
cumentos que satisfarão plenamente á cons.ciencia do eminente JJa·rlaimemar 
opposicionista. ;. 

Sinto-me na obrigação de vir á tribuna, pelas l'elações de amizade que 
ha longo tempo me prendem ao Sr. Major EstevãÔ de Avila Lins; digno corn-
mamdante da prisão militar da Ilha Grande, homem cheio de ass1gnalooos ser· 
viços ao Exercito e á Republica, cuja fê de ofüicio é brilhante. O major Ês· 
1Jevão de Avila Lins milita ha 32 annos, servindo arregimentado ha 26 annos; 
conta serv·iço de guerra prestadü na reV'oiução de 1895, no Rio. Grande do 
Sul; na expedição contra a Bohvia no valle do Amazonas, e'm 1904, tez a 
campanha do Contestado, onde :foi ·ferido em com,bate; compartilhou em .fu· 
nho de 1922, tomando parte co:in o seu batalhão na defesa da Vil!Ja Militar, 
quando atacada pelos alumnos. Emfim, na revolta de 5 de Julho de 1924 onde 
defendeu com denodo a causa da legalidade. · 

.E' um oifficial .que nunca foi poliU.co, nunca recuou deante do perigo, 
nunca fugiu ao cumprimento do seu dever e nunca abusou de sua a uto·ridade. 
(Muito bem). 

E' claro., .portanto, que sI o Governo da Republica tivesse os propósitos 
de pernas-uir seus inimigos politi.cos, oe destruil-os por todos os meios~ in- . 
clusive pelo mi.crobios do impaludismo, como pareceu á veh e.m<encia parlanien· 
tar do meu nobre collega, não teria ·confiad!o a direcção desse presidio. a um 
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militar que . t em semelhante fé de officio. Mas, Sr. Pct'lesi·dente, não .é verdade· 
que o capit ão Odilon Antenor ·de Arauj·o tenha morridp á mingua de todo 
tratamento médico, sem que as autoridJàdes .pu.blicas, sob cuja gua>rda se· 
achava, no presidio da . Ilhá Grande, lhe accudissem com os sO'CCOr·ros me-
dic.os imprescindiveis em taes· casos . 

O faUe.cido ufficial t eve a uxi11o medico · :profissional assistente de sua li-
vre escolha. Lo.go ·que se aichou acco.nimettido do grave mal que o vtctimou,. 
o Sr. Cap.itão Odilon esco·lheu seu •medico, que não foi outro senão o 1° Te-
nente Arlindo de Castro Ca.rvalho, tambem preso na Ilha Grande, do qual 
Te.C'Jebeu todo o tratamento indicado em taes .circumstancias. Aqui estâ a 
resposta deste official á uma serie de •quesitos que lhe foi enviadá. e com a 
qual fica .plenamente ·demonstra.da a verweidade do meu asserto . Mas não é 
este o u nico documento. Tambem o medico da p.risãO, Dr. Arthur Tavares 
dá uma séri.e de respostas, a qual corrobora as affirmações constante3 das 
respostas . do 1 ° Tenente medi cu, Dr. Arlindo de Carvalho. , (Lê os doocumen-
tos ctiados) : · ' 

P01· ahi se vê que todos os soccorl'os med1cos que foram necessarios ao 
cap.ltao Odilon, elle os teve na prisãio. 

Ainda em abono do que tem sido a conducta do :i;najor Avila Lins, digna 
<le um offi.cial lrtasileiro, humanitario e consc.io da ;;;ua missão, e:ihibo as" 
ifespostas dadas pçir outro.s pres:.s poHticos, e , portar.to, insuspeitas qu·~es 

são as do Sr . ma~or Cánindé Coutinho, do Sr. Gen era l Familiar, e ainda as-
do Srs . Capitão João Carlos Barreto, Major Mario ·Clementina e Major Mo-
reira Lima. 1'.ãio se podem encontrar documentos .mais inicisivos , mais p~o
bratorfos nem ma.is insuspeitos . 

.(Lê os alluiMJdos doawnientos) . 

.Junto t ambem, Sr . !Presidente, dous· outros documentos com os quaes se 
demonstra que no r•ecinto da prisãio nunca houve caso algum de impaludismo,. 
documen tos esses que estão iassignados pelo Dr. Alfredo de Mello e Alvim,. 
director do Lazareto, e pelo pharmaceuti!co Antonio de Mello M·un.iz !Maia. 

O SR. LEJoPoLDrNo DE OLIVEIRA: 'Espancamentos e mortes tem havido. 
O SR. A.DoI.PHo BElRGAMINr: - .O orador contesta a inexistencia do im-· 

paludismo? 
o SR . TAVARES CAVALCANTI: - Não o contesto .. . 
O SR. A.DoLPHo BERaAMINr: - Mas esses documentos não attéstam a in-

existencia de casos de espancamer.tos, s evicias e barbaridades. 
O .SR. TAVARES CAVALCANTr: - . .. mas quanto aos espanica,mentos, quem 

ai~.ir.m2 o conb·ario sã-0 tambem os docum·entos que li dos diversos presos po-
litico:', que arfirma.m que a attitude do .commandante do pres.idio para com,-. 
eHes tem sido sempre a mais correcta e a m ais digna. 

O SR. ADoLPHo BEJRGAMINI: - V. Ex. leu •esses ·documentos? 
O SR . TAvARES CAVALCANTr : - Perfeita;mente, e desejo que sejam publica-

dos ccm,o parte integrante do meu ·discurso. 
O SR. LEoPoLDINo DE OLIVEIRA: - Não sei si n essa, mas em outras prisões· 

sei que tem t .a.vido espancamento e mortes. 
O SR. TAVARES CAVALCANTI: - O que me .traz á tribuna neste :momento é 

a .def.esa do uigno conter:r'aneo major Avilá Lins, mas estou certo d e que nas-
outras prisões os ccmmandantes teem prq-.cedido do mesmo m•odo .que esse· 
official, conforme ~"e verifica pelos documentos Insuspeitos .que apresento. 

O SR. A.DoLPHo BERGAMINI: - Só desejo a V. E x. , pois que muito o que-
ro, que nunca soffra a Çlecima parte do q ue teem soffoido os !Presos desses· 
presidies . 

O SR. A.zElVElDo LrM'A : - ID' interessante qll!e, não havendo im·paludismo<-
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mo recinto da prisão, tenha ·o .capitão Odilon fallecido ei:n co'nsequeoola desse 
mal. . 

O SR. ADoLPHo iBEROAMINI: - Folgo em que esses documentos sejàm Pll-
blicados porque, assim, a Mlesa terá mudado a jurJsprudencia seg.undo a ,qual 
não t'Bem ;publicidrul.e Os · documentos não officiaes trazidos· pelos Deputados. 

O SR. TAVARES CAVALOANTI: - Vou responder ao aparte do nobre Depu-
.trul.o Sr. Azevedo Lima, que não sabe explicar como, não havendo tmpaludis-
mo 110 2·ecinto da prisão da Ilha Grande, o capitão Odilon haja 1contrahido. ~ 
.rnolestta. E' que esse official teve á ilha 'por menagiem e, a;ior conseg:uinte, 
.tinha o direito de locomover-se para qualquer ponto della .... 

O SR. ADoLP:Ho BEJRGAMINI: - Adquiriu o direito de ficar doente. 
O SR. TA\'ARIDS CAVALCANTI: - ... sem razãü de queixão contra o Governo 

,ou a administrv .. ção do presi'éJ.io. · 
O Sn. AlloLPHo BEiiGAMINI: _:_ Quem inoculou o microb'io no presJdio foi o 

a-ccordão do •<'upremo Tribunal, dando-lhe; em ha1Jeas-corpus, a ilha por mé· 
nagem. Como theoria, é excellenté. 

0 SR-. TAVARES CAVALCANTI: - Não se trata de theoria, mas, apenas de 
um facto que V. Ex. não pôde contestar. No recinto da ;prisão, conforme 

'se verifica do depoimento das wutoridades sanitrurias, não· lavr~ e nuncai 
lavrou, ci irr@aludfamo. Mas, por que mane.ira o capitão Odilon obteve a Illha 
por ·menagem? Sem duvida, porqu~ o solicitou, e sendo a.Uendido era-lhe fa-
·cultado i.r a quàlquer parte, e foi assim que contrahiu _a molestia que o levou, 
infelizmente, ao turnulo . 

!•' 

Vê a Camlira que ;s ·!!Jccusações feitas, pelos nobres collegaes ruem por 
1:er.r:a em face .cresses 4ocumentps, e espea·o. da boa lj'.é, que faço toda justiça .. . 

O SR. ADpLPHo BERGAMINI :' - Mas V. Ex. provou que o capitão OdHon 
não morreu? 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Está mais do que pr9vado que elle fallooeu? 
O SR. ADÕLPHo BElRGAMINI: - · E que i;ião foi de impaludismci? 
O .SR. TAvARIDs iCAVALOANTI: - ... nem eu viria á tribuna com ·intenção de 

.<J,izeT o contrario. A prime.ira ·co•usa que vim provar foi que a o -capitão O~ilon 
não faltou, absolutamente wssistencia medica no presidio da Ilha Grande, e 
que S. S .. teve :medico de sua 1e8'0olha, o qual solicitou conferencia com ou-
tr.os cone.gas, obtendo.-a, e que :!"oram applic!!Jdos todos os medicamentos ne-
c.essarios. Portanto, o <fallecimento do eaa;iitão pdilon Antenor de Araujo não 
.se deu á mingua de todo socc.orro medico. 

A segunda affirmação que 'fiz, tambem provada com a decláração dos 
,presos, foi que todos eHes teem sido tratados alli com a maior correcção pelo 
commamdante e demais offi•ciaes. 

A terceira, finalmente, foi a de que, no reeinto da 1Jrisão,. não occorreu 
.e.aso a.1gum d1e impaludismo . 

Penso, pois, Sr. Pre.sidente, que esses documentps são sufficientes 1para 
que o meu nobre col]ega, digno l'Bpreser.tante do Districto F'ed!eral, faça jus: 
tiça ao actual icomnnandante da; prisão militar da Ilha Grande. (Muito bem,-
muvto 7Jetm.) . ' ' 

(D'U.ra-rote o disciirso do Sr. Tava.res Cav.alcctmt·k, o· Sr. Arnolfo Azevedio, 
Presidente, àei:Ixi a cadeira da presidencia, que é occupªd.a pelo Sr. .Opt!Wlo 

.·Manga1Jeira, 1° ViJce-Presià(71'!..~e). 

O . Sr. Plínio Casado (para Utma explicação pessoal). : :...,. O .povo cava· 
'lheiresco do Rio Grande do .Sul, daquelle to~rão abençoado e hosp~taleiro, on· 
-(!·e o ã dv•ena e.i;i1co.ntr;i, semp.1,e o· conforto de um gazalho am.jgo · .e CJ'a;r.oavel, 
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jámais pode1'ia comínetter a negra ·ingratidão de esquecer, n~ dia ·de hoj'e, 
o 111uito que dev.e· á brilhante colonimção italiana. 

Nós, os riograndenses do sul, semp.re que se nos depara azo, faze.moa 
timbre em re)emhra;r, em procLM:nar be malto a estima, o '3Jff.ecto e a .grati-
dão que nos ·vincula;m áquelles quer.ido,s irmãos de. lutas, indefesos c.empar 
nheiros de trabalho em todos os raini'os da actividade humana e que são po-
ilerosas forças prCJiPulsoras do eng.randecimen.to e do progresso da nossa ama-. 
da terra natal. 

Assim fot no cen1Jenario da c·olonização allemã, quando todos nós, repr:e-
sentantes do Rio Grande do Sul, e tambem á Camara, nos associamo& aquel-
Ja commemoração so1emne., vo.tando um requerimentp cor.g.ratulatorio da la-
vra e da ini·cfativa 40 nobre Deputado Sr. João .S)mplicio. Com o recordar 
esse voto da Oamara, viso menos invo.car um precedente do que, assiignallar 
uma attitude bella e sympathica, repas&ada num aimplo espírito de patriotis-
mo humano e de fraternidade uniV1ersal. E é s .ob a alta insipiráção desses 
sentimentos que vei.ho, n•este instante, pedir â. Clamara a reipetição daquêlla 
aprimorada atüt'Ulde, a mesma no.rma de conducta, a mesma linha de ~e
gancia :moral, em face ·do cinc-oentenairio da co;lon.ização ita liana, que ora 
se celebra em Porto Aihegre, no meio de festas dl:)slumbranbes e de uma gran-
de exposição agri·cola, industrial e . arústka, certam€n glorioso que valerá, 
não ·Só como uma affirmação á mais portentosa força cr.eadora d.a raça ita-
liana, m:a& tam·bem . como um.a Tlevelação das virtualidades e das potenciali-
dades desse rebento novo do ve]ho tronco latino; do· italo-brasileiro, que ê 
uma expressã;o m.ova e ;y;espjlandescente de pensamento e aicção, dJe eloquenci';i 
e esp'ontaneidade, -de belleza e. fidelidaidJe .aos •SU!p.remos ideaes de liberdade e 
ele ;justiÇa. (Muito bem). 

Ao contrario de Henri Berr, o fino psycholo.go das "Oartas de um ve-
lho phiJoso•p.ho strasbur·guez" e ·de u1n "Estudante paris~ense", não nos ator-
me.nta mais o pre&entim~nto do futuro nem nos so1bresalta a inquietude de 
um .esp.erança 1ncert:j,:· - a do botão que quer desa,b.rochar e não .sahe que 
flor deHe sahi'rá, que fórma .toma.rã a sua corola e de que COT tingir-se-hã-0 as 
suas petrulas . 

Nós, os riogra:nden&es do ·suil, não teniemos mais pelo futuro da · coloniZa.-
ção italiana; .nã;o nos aftfligie mais a incerteza de seu destino, E' proprià. rea-
Ud'ade que nos fa&c.ina; ê a propri·a icé.rtéza que nos deslumbra .. Já n os en-
canta e mar·avilha a flor ruhra do caldemaento ita.!o-bra&ileiro e -que brotou 
dessa unfüo fecunda de ita1ianidade e de brasfüdade 1e que é, do m€Sllllo passo, 
a ·representação esplend•ente d:a genialidade ,}atina. 

Já vimos como se acasalam e se entrielaçam o pensàmento' e a acção; m~ 
não foi como naquella - linda imagem poertica do sobredito p'sycho.Jogo p ara 
symboliza; a alliànç:a do pensamento e da a1cção; níio foi dos tumU'los· de 
Tristão € I_zolda, gelido.s e jacentes na m€sma cape!la, - vizinhos mas s e-
[laraidos, qu1e vimos crescer ·as duas hastes - a vi·d'eira e a roseira - uma. 
para a outra se inclinar.do, logo se junt·aram e se enlaçando, flo.r.iram em 
vivos cachos ele ·uvas e de rosas. Mas, mós- vimos crescer €Ssas duas ver-
gontea.s dos berços ag'L'est es de uma 1cultum, nova, dos lotes seQvat.icos, dos 
terreiro·s sHvestr€s dos priimeiros · rancho& ou cpoupanas que italianos ha 
meio seculo cravl).ram no seio viirgem d'a ·selva daqueHa "selva sel'l;aggia ed' 
U!Spra e forte, e~· nei penj;ver r<Vnueva. ia paura" . 

E da flo;r€sta derrubada, •d!esbravada, domada peJa tenacidade itaJiana e 
pela intrepid·ez italo-brasi1eiTa, :surge•m ·pa1rr.eiras e j•ardins, sea ras e colmeias, 
povoados, freguezias, villas, cid·ades onde •se ergµem ·cathedraies e faib1'icas, 
escolas e palace tes, theatros e sodatidos, artnazens .;i lojas, usinas i:: ·cantinatS 
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e, por sob11e .tudo iss9, paira o espiTito a lcyonio, •de um povo que .Parecie .ter a 
alma afinada como aquella harpa eoilia de que faJ.la'va O!iv;eil'a M{l;r,.tins e que 
suspensa do ramo da aTVore da ·vidà, vfüre •cantando, ao· sopro da viração 
d:O sentimento, madrigaes e dityrambos á luz, á j:JeHreza, á poesia e um hYI!).!lo 
perenne ao tralJ'alho., ao progresso, ao futu!l'o do BT'asil e á .g'lor:ia ,sempiterna 
da Italia. · 

F'alla•rido da tribuna do Pa1-lamento .Brasileiro, na jus-ti.ficaç.ão de u~ re-
querimento de con'gratu1lações á Commissão- dü.·ectora das ifestas jubila.res 'da 
éo.Jonização- italiana, l'.'equerimento que, em virtud~ de disposiçã.o . regimental 
dei:x;arei amanhã sobre a Mesa para ·ser lido e votado, n~ .ho.ra do e-x.p.OO.oiente 
supponho que não é divaigação lenibraT, ao espírito .culto da Camara; que 'li 
prop.ria palavra parlame.nto e · a instituição que ella significa são. de origem 
!I'igorosamente. itaàiana. · · 

Bant'Angelo Spoto, o- .grande t!l·atà dista; ccmside;ra uma injuria irrogada 
á tradiç;ãn :ÍUridica itailiana pelos e.scriptores de poUtica e direito oonstitu~io
.nal 1ta1ianos e estrangeiros a tentativa de derivar a palavra "parlamento" de 
"parlia~entum" dos angio-saxões . E a:g.gr-éga o natavel .escriptor: '!E' nostra 
la parola ·ed anohe nostra l'istituzione". A palavrá é nossa e nossa tambel!U 
a ir..stituição. · 

E accrescenta aind>a: 1se é ve1rdade que os escriptores das ·inst1tuiç'Ões in· 
gleza:s de ''parliam.entwm'' áquelJe, proeedimento, em virtude do · qua.l, venci-

. do o rei :João Sem Tera:-a, em Runymed·e, foi promulgada a Magna ültar.ta de 
1215; que foi chamada "parlialrn.entum" a prfrneira reunião [Jlenaria de eida· 
d'âos, .convo.cada em :Londres em 1246; que, no. acto de Henrique U, que l'e-
formou o g1:ande· Conselho, essa palavra vem officialm.ente usada pa:ra &i-
gntficar o com;mune conciWiim regni - não é menos verdade, e é . incontesta.; 
'Vel, é fôra d e toda a duvida que, nos documentos dos secu'los X eXI, a pa-
lavra "parliam.,entum" jiá era ·~plam>ente usa qa,, na I•t:allà, co.mo sy~OilYfil.O de 
"colloquiwm,., concvlium·", ou assembléa popular, espontaneamente rêuni·d:a, ou 
propositadamente convoc•ad'a para deliberar -isobre . os interes,ses 'da cousa pu-
bHc:a e •Sobre os interesaes dó -gove.rno . E, ainda mai.s, a té como organi<;mo re· 
pr:esentativo, com .o nome .especi.l'i1c~ de ,pa.rlam1ento, encontramo·s aquella 
-creação 'dos reis normandos, d~ntre os quaes se destaca Ruggiie·ro, que foi o 
!l'undaãor da m-onarchja .da .Sidlia. Si os es·cri1pto•res de dire·1to constitucio-
nal _ing1ez aic.haram,. naquella 11otavel assemb!éa .oonheeid.a pelo ·nome de 
,;Witenagienrote" o gieTmen -da ihstituição !Parlamentar, pergunta Santangelo 
E.pato: "que diremos nós, os ttalianos, que podemoa !I'emontar, com decumen· 

" tos histor·icos .nas mã,os, ao comitici do povo, · sob a monaT-chi:a de .Servi.o TuU!o? 
:be= que a ].!Jrimeira 1c'la,i:lhedra -de iDfo:eito 10onstituc;ona11 surgiu a 31 de março 
de 179·7, na Rep·ulblica ·Cispad.ana, na universidaile de E1errára ·e, no mesmo 
anno, na de Pavia é, no amno seguinte, . na de Bologna. 18'6 trinta e .sete annos 
mais tarde é 1que a França fundava, na IFacuMade de Paris, a sua primeira 
cadeira de .Direito Constitucional e, ainda assim, co.rufiando a dire'C'ção e ·a 
Q'eg.encia ao genio italiano ·de Pelegrino Rossi. 

·Sifs.. Deputados, ·é para homens desta .estir.pe jmmortal que !Peço á ([!a· 
mara uma sfa1gela 1h9menaigem. A Assemibléa dos iRepresentan.tes do Rio 
Grande do 'Sul jiá se honrou a si · mesma, permittindo que entrasse á sua 
1hosipita:lidade e orasse, dentro daiquelle Tecinto, o embaixador da LtaJia . 

.A:gora, .Srs. [)eputado.s, nós é que devemos mandar uma sau.daçã:o ~i· 
brante aos nossos queri>d.os ir.mãos italianos, e italo-'bra:si!l·eiros; Çlevemos en· 
viar "il 8aluto della amvioiz~a e- l'a,ugwrio dez.· cuore" p ela sua pro5per,idade 
e pela confraternidade cai<:ta vez maior, mais intima, mais si.nçera e ma:is 
Jea~ do Brasil e da Italia , nave . que, por sobre as ondas enca'Pel•)adas do 
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oceano do tempo, sel'á- ;s~mp·re a oaipitane.a do muDJdo latino e a vang.uardeoira 
da civilização humana! (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é viva-
in,ente ciimprimentaà.-0 . ) 

O Sr. Azevedo Lima (*) (para wma explvcação pessoal): - Sr. Pi-e-
sidente, ante11 .que o m~eu r.J.obre collega, Sr. Tavaires caval>cainti, •houvesse 
t ·eito uso da pa1'avra, 1como o fez, ha .pou co, em defesa .. .do commandante- m i-
litar do presidio da l l•ha Grande, já ecu estav.a · no delibera;do proposito de viT 
.proceder a uma reetifi.cação •no meu discfürsõ ha dias pronur.J.ciaido - si . me 
não engano na uiltiina s .essão .que se realizou na Cam.ara - a,cerca de um 
certo numero de 'Vi,olenoia;s ipratica das pelo Gove·rno, entre as quaes capitu -
lei a morte, por, infe8tação ipalustl~e, do eminente 1Jro:fessor d a E:~o'la Militar 
do Brasil, o_ saudoso ca,pitãio Odilon Antenor de Araujo. 

E' .que .recebi comm.uni:cação e.pistola r da parte de dous detid os .politlco!!l 
noosa ilha, um, brilhwnte official do Ex~cito, e outro, .não menos lYrilihant;; 
dfticial da Marinha, os quaes, àpezar de presos politicos, se sentiam. ·no dever 
de informar-me, admiradores gEmerosos meus •q ue se declaravam, que o 
comlnandamte da illha, major Estevam A vila Lins não podia assumk a culpa 
do desast.r'e que a sociedade ibrasileira tamenta, visto q.ue, quanto lhe cabia, 
fez elle em ·P'rGI .da .salvação do !fallecido capitão. Odifon . 

O Sn. TAVNRES .CAVALCANTI: - FoQgo muito ·em ouvir e·ssa declaração d() 
nobre Deputado. Aliá s eu confiaiya .p'1em.amente ·no seu espírito de ijusUça, . 

O SR. AZEVEJDo .LIMA: - Devo, porém, declarar a V. Ex., que si é verda-
de que o major Avila Lins ·envidou todos os esforços· .no se'!lti1do d·e salvar 
a vida deste ba·Hhamte expoente das nossas classes milita res, q·ue foi o capt-
.tão Odilon, não é menos venclaJde tambem que sobre o Governo, ou sobre as 
altas a utoridades do Governo·, •conünua,m inco:ntestavelmente a incidiJ' _ai; 

culpas do :l'al}eciment o deste officia;J . Foi p impaqudlsmo a causa mortis do 
capitão Ofülon . . Essa entidade mor<bi<da, de. cara,ctE<r in!f·e1c1ci•oso e transmissí-
vel, va-ra ser adquirida, ·necesmirio seria a iJJ1'évia existencia de um fóco epl-
demico no local do presidi.o. 

o .SR. TAVARES CÀVAI.OANTI: - V . Ex. julga impossiveI '.fosse o capltij,<) 
portador do. germen, anter~ormente â sua prisão? , 

O 'SR. AZEVEDO LI:MA-: - E' absolutamente impossível a hypothe'se quo' 
formula o meu ·coUega .pela Parahyba, v isto qu e a doença que vi<ctimo-u u 
C:lpitão Odilon ·:tev<i cal'aicter agUJdo, sua evolução nã.o exce.deu de qua;tro dia~ 
e o ·m']Jitão a•hi domiciUado â força, ·ha cer.ca de tres annos, e até recent;;-
mcnte inde•Ill).8 d" 1:1ymptoma mor.bido .n[o podia , pois, <ter fa•amsportado "'JarA 
ilha o 'germen da enfermidade. ;Seria o •cumulo da inJ}ustiça, agora que mo.rto 
está o capitão, ainda se lhe quer er attribu\r_ o 1•e :·ca,do de· ter sido o vehic 1.úi 
dQ hematozoa:rio para o presidio militar! 

o Sn. TAVARES CAVALCANTI; - Não apoiado . Não lhe att.r~bul ttti . 
O SR. AzÉivmno LIMA: - ' SE<g-undo informações, das mais ' fid€1d:!gna s ha. 

alli uma grave epidemia, que devia fo.rç•ar um ç:l-ove.rno de co'!l'sciemcia, que 
ainda. se sentisse animwdo d e sentiment o d !iJ humanidacj:e, a remoV-er imme-
diatamente, sem detença, todos os presos militares, soibre os quaies pesa &. 
ameaça de morte pela mesma ',c.a,us-a que levou ao tumu~o o ,p~anteaido ca-
pitão OdHort. · 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Mas eu li, t a mlbem, documeinto!!, dos qua,eô'! 
se verifica que, no recinto da prisão, n ão houve necnhum caso de impa· 
ludismo. · 

O SR. AzEVEoo LIMA.: - Positivan:ente, .sr .. Pres1'dente, é certo que o lm.-

(•) Não fol revisto pelo o.r allo?' : 
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paludismo não v1na saltear o •CJa;pitão Odilon Si não •houvesse, nas P·!QxlJlll• 
daideJJ desse .presidio, em condições de ser transmittido pelo i.nsecto, ao r!lfe· 
rido .capitão, o Hematozoario de l.Javeran ... 

o iSR. TAVARES CAVALCANTI: - E o capitão tev·e a !lha ' po~ menagel!l. 
O SR. AZl!l\llEIDO .. LIMA: - .•• si esta ilh'a não contasse com a presençlJ, de 

oQtros individuos que se estão ·constituindo depositarios de .g€1Tmens ou ·vehl· 
cu los d.e di'ffúsão da doe.nça. Não é .só afhi, Sr. Presi:dente, - bom é convir -
que .enfermidades de .ca.racter Jnfecdoso estão ass·altando 'ós nossos· patr!cloe, 
ha 1ongos mezE.·s, sinão ha !0ng.os annos, retirados pelo caip11tciho e pela· 
ainimadversão do ;Sr. A.rthur iBernarães, em Jogares inteiramente improprloa 
lã bôa saude a á vida {las victim•as das autoridades .prepotente:!!. 

Na Clevelandia, imrnmeros teem sido os >easos d0 obitoe occorrldos em 
eo:nsequencla de doenças infe·cdosas. Aiqui bem proximo, no . proprio pospi-' 
tal de IM'aa:in'ha, segundo informaç.ões a:-ece·ntes que me· c1h egam ao conheci· 
mente, acha-se gravemente enfermo de beri-beri, adquirido nesse estabeleci-. 
mente '!loso1oomlal, o e.x -1Deputaido pelo Districto ::Fecleral, 1Sr. BaFtlett James, 
b_a mais. dei anno e ·tres mezes curti1ll!do nesse logar, ap6is pa:ssagem por 
varies pTesidios, a culpa de ter sido adversario politico dó Sr. [presidente da. 
Republica, na data em que se candidatara ao: postó iqüe lw:le occupa. 

·Em todos os estabeiecimentos .presi<diarios, registram-s·e casos succes · 
elvos e a;miudados de m·orte por germens de doenças con,tagiosas. 

Meu intuito é fundament'ar as minhas aicousações-. Não desejo, Sr. Pre-
side'Ilte, que subsista no .es.pirito dos meus coUegas, a duvida de que :>U.saite 
acousações aereas e sem lfundamefito. 

Para ess·e 'fim, justamente ·para 1que se <resalvem as responsa;b1liKlades do 
Governo, cru>o e lle - o q,ue• não oocorre, infelizmente - se .considere a;bso-
l'utamente inno>eente, ou para ,que se desfaça a minha •accusação ou a série 
das minhas accusações, é que a.presentffi á Câmara ·,h a cerca já de um mez, 
longo !I"e!Q,Uerimento · 'P'ara que se :libra <!OIDpleta devassa sobre OS' àttentail.qs, 
q·ue por ahi se assoalham, attrfüuidos á a1ação atrabi'liaria do 1Sr. Arthur 

·Bernardes . 
O regimen de trevas e de i•ncomprehensivel segredo, á som'bra dq qual 

vicejam todos os mai.s co'Il'liemnaveis vi.cios das dictaduras imipeniteintes, não 
item permittido, Sr. LBresidente, ,que a luz se [lrajecte sobre todos os r.ecessoa 
oa admi·nistr_aç.ão puit5lica, e nomeadamente, sobre os açtos oi(ficiaes attlne11· 
·tes ao sitio, em conseq·uenci.a do. qua:I, vae o Governo p:raticamdo sorrateira 
e insidiosamente, sobre as peesôas imbe!Ies de seus âdver·sarios ·:pol!ticos,- os 
ados mais truoulentos e condemnaveis. 

Espero que a .generosidade da Camara, sinão os seus s~mt1mentbs de 
'honra e dlgn~dade, l'he aconselha .a unka providencia que as clrcumstànclas 
iILd~cam, qual sej·a a.pprovar o meu requerimento de i-ni!'.ormações em cons&-
quencia do qual pretende chegar ã fllPUração absoluta de toda a ve>dade, 
verdade que - antec!-po-o a V. Ex. - de·ve ser . das nrfüis doioroS'as para a 
'honra, para t o conceito e para a dignida;de da adrn lnistração publica ruotual. 

'.Ha pouco, urna providencia da Mesa da Camara levou a considerar as-
sente o principio de não ser curial a publicação, no orgão offfoiàl~ dos do· 
curnentos de .caracter particular que os rE'Pe&entantes da naç·ão hajam por 
t.em ler desta trilbunJa, a .titulo de informação comprobatoria. De oonn'orml-
dade com a resoiução da Mesa, esquivo-me, agora, de realizar a leitura de 
uma carta intima, cujo signatario me autorizou que lhe desse amola publi" 
cidade. trazida, por mão PrOIPria, dos confins de Goya.z, e na qual se rela· 
tam occurrencias e successos poliUcos, que nos fazem ·estremecer de panico, 
•t anta·s e tão violentas são as providencia.si adoptaldas 'Pela olyga.r.c.hia goyafia 
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contra os adversarios politico.s, á, sombra do sitio que até a este r~moto,.

Estado se ·estendeu ... 
Tenho em meu poder a car.ta. ~Si a nllo posso 1.êr, irei todavia.- resumlr-

lhe os te:rmos, deixando o origi<rial . na •Secretaria . desta Casa. com a firma . 
devidamente reconhecida, II>ara que os nobres representantes do Estado de, 
G;oyaz, que aqui e·m breve, necessariamente irão assomar â. tribuna na de-
fesa · da .situaoão política de que elles fa:uem parte, possam, como os demais· 
[Deputados, certiifica:r-se de que o 1·esumo que aq·ui rarei da epistola corres-
11>ondente, 'de todo em todô, ao aUegado pelo signatarip da mesma que é,. 
digo desde já. o s:r. João Rodrigues da Cu.nha, pharmaceuti100 e jui:i; munici- . 
vai de Jatahy, municipio do E 's'tado de IGoya.2'. 

Diz o juiz municiaJaJ em •questão que já lha muito me distingue com sua_ 
attenQão, acompanQJ.amio de longe, através do o·rgão do Congresso Nacional,-º desenvolvimento de minha rucoão, a 1qual, animado de real generosidade. 
qualifica de: briQhante e irufati'gavel, na defesa dos interesses nacionaes. Diz 
mais que o enthusiasmo, de que se sentia animado pela minha humilde mas .. 
indefessa- acoão política, subiu àe ponto quando leu, no Diario Offijcial, de 18 
de agosto do conente anno, um discurso por mim p1mnunciado wderca de um 
este, :baseado ein razõe:;i sobre modo po.nderosas, soUcitava ao collendo Supre-
habeas-corpus impetrado a fa vo.r do · ISr. 'Manoel Affonso Cavalcanti em u ue .. 
este baseado em razões soibr·e modo pande·roso, s~UcH~va ao coilendo Supre·-
mo Tribunal uma ordem de soltura. 

Affectivamente. declarou-me, na carta, o Sr. João Rodrigues da Cunha 
.que. a prisão do operoso tl'acultativo •goya no: representa, nos ultimos tempos 
uma das paginas negras da olygarclbia em que, segundo as expressões· tex-
tuaes de S. Ex. á figura de prôa o -Senador Cai'rudo, ao qual adherem nu-
merosos memlbros de sua familia, consanguineos ou afflns, no de-sempenho .. 
de cargos politicos ou no exerc:Jicio de funcçõ'es administrativas, em cópia tão 
grande e vultosa, que constituíram nesse rico e deshabitado Estado a ·mais 
bem caracterizada das olyigarchias -nrucionaes. 

A scena revoltante, - dil-o com sua autoridade de juiz ·municipal o· 
Si-. João Rodrigues da Cun1ha - de conduzir-se uma pessõa de elevada con-
dição social qual o Dr. Manoel Affonso cavalcante, in<lürporado a um bata~ 
ibão de jagunços, criminosos e raros elementos de boa marca, agarrados á 
forca para assentarem praoa no "batalhão de patriotas", encheu da mais 

. profunda indignação a todos os •goyanos, que se viram na · cenfingéncia de· 
assis-til-a, sem poder formular qualquer .protesto, tal o ambiente - de te<rror · 
daquelles dias sinistros, em •que o i•ncontrastaveI cr:nanda-chuva· daquellas 
terras e sertões infelizes pôde -exercer suas persegui\}Ões· politicas contra bons 
elementos do Estado que como o Dr. cavalcanti, não toleram o jugo horrí-
vel em que todos vlvem. 

,A,gora, declaro mais, o !Sr. João Rodrigues da Cunha, já que me aba-
la.nce·i a deitar olhar de commisera.ção por sobre os desgraçados goyanos que,. 
Bem excepção, são tràtados a regímen de tag.ante pelos subalternos T>Oliticos 
do Sr. Caiado, pede-me elle que lhe dê o prazer de vêr lida da tri:buna da. 
Ca:mara a •carta em rque pormenoriza todos os acontecimentos politicos em 
que i;;eu-,, amigos se teem visto , envol'Vidos, pedindo-me que. faca sobre ella 
necessario.s commentarios. 

Nessa parte, Sr. Presidente: convenho com lastima q,ue me é impossive't" 
attender a solicitaoão do honrado juiz municlpaJ, visto que a resolução da 
!Mesa, que V. Ex. tão honrosamente preside, me inhiibe de incorporar, ainda 
que seja depois de leitura, ao meu discurso., a carta do Sr. juiz. 

Mas, resumindo-a tão fielmente •quanto po.sslvel, Sr. Presidente, tenilo-
sempre debaixo dos meus olhos o . autograJp11ío, vou deolarar, em .nome de>:· 



702-
\ 

::Sr. João .RodI'igues qa Cunfha, que-' os actos de .prepotencia do gov:erno goya-
.no, por tal lfórma, se multiplicam, que mistêr seria um gros·so v0kume para 
·capitulal·os todos. O signatario da cart,a sentiu o 1peso da lega!lidad9 inver-
tida, da legalidade ás avessas, 1 da legaÜâãde á moda do. S[". Anthµr Bernar-
.óes, exel'cida pe.J0 Sr. Caiado e representada -por um bando de sol4adoo dlli 
»olicja góy;:ma, que penetrou, com a ha;bitual semcerimcmia com que se qira-
ticam taes excessos na sua terra, em :Pto:PriedaJde de um seu amtgo, apod~ 
~ando·se criminosamente de um automovel, retJ..rado sem rrétquis·ição,' á mela~ 
.illoite ó que _demonstra ainda mais ·a intenção dolosa dos · esbin·os do "0a.ia-
·<Usmo"' (sic). Aliiã:s, essa s tomadas de ;posse, v.i'olentas e ... sem fermililldades, 
de al!tomoveis, p:i,r.a serem utilizrudos pelo-s senhores de Go;yaz, nos. !passetoe 
·das suas tropas Imrprestavels, .e que estiv.eram' a (>x.hiibir-se em fita cinema-
tographka "Ci.ue cus.tou a,o .Estado e á. União cbnsié!_eravei's recursos pecunia· 
ri'Os, são communs em Goyaz no dize·r do ·sr. , iOunha, o .c1 ue, cantribue para o 
1ament3.1Vel ·descre dito moral em que· se e·ncontra a situação dom>inante nessea 
longínquos rincões: , 

O _;proprio autornovel de quem subscript ou· essa carta, cujo teõr vou rn-
sumindo, d Ei>p.ois da indesc1:iptive1 bambochata ·patriotico-mliitar dos ~oldR.do• 

" do "cafa<lismo ", foi entreg'ue· ao Dr. Domin:go.s Ai.ves, medico residente em 
·Se;nta Rita de J>arnaJhy!ba, p ara que o devolvesse ao seu dono, que o encon-
,u .ando qomplet11me11te avariado, não o quiz receber a prinçipio, logo depo!a 
TF!Solvemlo faze:l·o iPara evitar total prejuizo. Ba;sta dizer ~ são rtermo's Jlt. 

, t eraes, repito, da carta do Sr. Rodnigues da Cunha , que não posso lêr, mas 
que me assiste o direito de commerntar - bastà. dizer, ~ecl!j,ra elle, que o 
refeTido automov!')l lhe ,c11stou 7 :;200$ü0·0, quinze dias antes do furto que em 
Goyaz ·se cog.no.mina "requisição", e rpoderá valer actualmente cerca de um 
'conto de rêis, wpenas . o · pieior ide tudo foi q.ue o ,grupo de ja!gunços dlardadoa 
·1evava um p ar de a lg'enfa s d~tinado ao iST. Cunha, p1hármaceutdco concei-
tuado, e, mais do que isso, Sr. Presidente, juiz municipal, autoridade judi· 
ci~ria. 1Segundo sou'be depois, de fonte fidedigna estava ao mesmo reservada 
a sorte ao infeli7l Dr. Cavalc.anti, de uma hora ·{para outra despido das insí-
gnias e prerog,aUvas de medi<co, ip:;i,ra ,ser obrigado· a seguirr a preteriSll< eo· 

"lumnã · p.atrioU.ca. Éssas a1i;:-emas1 1Sr. Presi!àente, !foram-me remettidas. P~o 
v enia á Camar a <para eX!hi<bil-ars. (O orador mostra wméL especie de aluem.M.) 

Vieram acondiciona.das cuidadosaimenti'l e chegairam ào meu podeT gral)as 
:á ben.evolancia de um portador da parte de quem recebi a solicitação espe-
. cial :de ,mostra! -as lá Camara, a titulo de curiosidade, ;para prova do· exer.cioio 
da tyrannia illOS invios s ertões de d:àyaz. 

'Em .que a Camar.a !Pese, Sr. iPres idente, e po.r muito que isso seja Ia· 
rnentavel, por mais que possa molestar os fóros de cultura e de humani-
dade da nossa r a oa, si-nt o-me no d ever de ru1nesentar aos -nobres co11egas 
-esse instrumento de sux:rplicio, foTlirudo vor algum rude ferreiro de Goya:r. 
'para !Se'r a p.pUcado aos pu1sos do juiz muni'cilpa1 ·de Jata;hy. 

Aos bisonhqs aprendizes· da' didadura estadoal, aos 'ilue< querem chegar, 
a través de longa ex:periencia. e de cu.r.so pratico, até o altó posto de dictadn~ 

· ~·e'puhlicano, m·amsitorian;i.ente o:acupa.do velo Sr. Arthur Bernarde:s, serv~ã.o 
de modelo dos castigos l[Jrovaveis que applicarão á s s uas victimas essas bem 

·confec:cio.nadas algemas , que só por um milagre e -gr aças' ao ati'lamento e a. 
·ca:dima activida.de do juiz de Jata:hy, não \foram aooHcadas nos. !OUlsos dessd 
iDOlitico avess~ li 'dictaldura gqyana. ' 

Em J·atahy, lo.cal onde exerice a sua m agistratura, municipal o autor da 
carta, foram tambem subtra;hidos violentamente e ·sem. re11uisioã:o um canil· 

·u lhão do seu cunhado e um a utomo<vel de um s eu amigo, :factos ess~ que 
'iõe repmduziram em .todos os Io·caes por onde s e extendeu º' ifuror ibeHico da 
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' oJygarchla goyana, sendo de notar que, na -0a;pita;} do Es,tado, um De.putado, 
segu,ndo me informa, foi rudemente admoeJ?tado· 'P'elo · 'Senador Caiado, na 
propria casa deste, porr .Jhe haver apresentado uma audaclos~ recfamacão 
contra os attentados que se e•stava.m rpratlcndo pe'1o·s correll:gionrios ·do C!h~te 
da voliitica estadoal, estribado' na protecç:ão de s·. E!X· 

Sr. lPr·esidente, com verdadeiro desgosto, a:calbo de resumi!.". perfunctoria-
mente, como V. Ex. vê, uma lolllga .carta do juiz, Sr. J oã.o Rodrigues dBJ 
Cunha. Com maior desgosto ainda, com verdadeiro confrangimento, acabo 
de, apresentair um mode.Jo de instrumento de tortura, .usualmente e!Il!ll'regado 
nas selvas goY,iXnas. 

A nacão, não sei si Ji>Oderá. s·er mais ,saltea!da de novas su~re:zias, tama-
nhas, tão mirabolantes reiteradas teem sido as com que vem sendo eÍ>la 
assombra.da, aceI'lca de anno e meio. no curso do sinistro ·JõOVerno do Sr. Ar-
thur Bernardes. 

Tenho vara mim, pelos menos, que o 1que acabo de summarlamente e~por 
e .provar, para o que deixo na Camara O· auto•grapho da carta .. com a fiirma 
do juiz devidamente reconhecida, basta e s obra, talve.z, il)ara que se encham· 
as medidas do .espanto e ·do panico· do nosso reslg.nado e pruciente povo, !Para 
o ,quaq; ao que paréce, jA não ex<istem Íllté as esperanç:as· de uma modificacão 
sulbita do :poder, de uma re.yeTSãe ef:fecüva á ordem, .de uma transmutacão 
de factores .. . 

o SR . .LmoPOLDINo l>E Oli!VEtRA.: - Esperanca de rei11tegraç:ão na ordem 
legal. 

o SR. AZElVEDO LIMA: - ... que livre o Brasil de maibres calamidades 
antes de 15 de iilOVembro de· 19·2•6, ,quando .para •Semil)re passar~ ao ·tão ·ancia· 
do ostiraJC!ismo, condemnaJd.o 1§. ire provação pu!J:ilica, o S.r. Artliur da Sllva Ber-
~nardes, sob a eglde suprema do q.ua.J se vão- praticando, na metr-0rpole e no 
interior, onde a civilização :se expande· e viceja, no Utoral do Brasil, e nos 
im.pervio.s ·sertões dos iE•stados centraes, os aictos que m.a.is desdouram e des-
Ju.stram a nossa civilização, as nossas tradições de µaiz cu~to e lLberaJ. 

Tenho dito. (Muito · 'bem; m?tito betm. O orador é cumprimen,taào.) 
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Indieaqões sobtre a publieidade dos 
debates patrlatnentatres 





· IN'DICAÇÃO 

Peàe o p<ireecr da Com.missão de Constitúição e Justiça sobre a questão da 
publicidade tfus debates parlamentares 

Considerando que a livre .publicidade dos debates do Congresso deriva. 
logicamente da liberdaide da trfüuna parlamentar, que, sendo, :por sua vez. 
essencial ao exevci<eio de um ·dqs poderes poliUcos da Na ção, não pôde sod:-
rrer ·nen~uma limitação por· .parte de qua1quer dos outros poderes, n a vigen~ 
eia ou não do estado de sitip; 

Con1si1derando, por ·outro lado·, que o unico limite traçado· a essa publicida-
de, quando seja elle eonstitu'Cionai, ·ê o estaibelecido pelas proiprias· Ca,maras 
Legislati<vas nos seus regimentos intevnos·, e se ,restringe, tão· -sômente, no 
caeo da Gamara dos IDeput3Jdo1s, ao direito da Mesa, de "ex.pungir dos debates a 
serem pubJi.caidos, a;s €xpressões anti-regimentaes " (airt. 12;g19, do Regimento•) 
que só po1derão ser as relfertdas iios arts. '124, n. ·s, e 128•3, § 3'0 , e não envolve, 
ele :fórma a.Jgurna, o dire.ito de i:mpedfr :PO·r aicção ou omissão; ou -reta·ma.r de 
qualquer modo e por qualquer tem'PO, a 'PUbUcação de taes de<bates (arts. 232 
e 2·33 elo m esmo R egimento); 

Considerando a:i-nda que a it'acu1'dade de publicar os discursos dos Srs. 
Deputados não se refere a penas ao D'iario do· ' congresso, o que seria a detur-
pação, o simU!lacro: a mentira da publicidade", n;ia:s se estende a todos os or-
gãos do jornalismo, me=o durante o esta.ido de sitio, .conforme já foi so-
beranamente .deci1dido pelo ·1Su.premo Tri!bunal' F ederal no \Acc. n . 3 . 536, 
dé 6 ·ae Maio de 19114 (lR.uy 'Barbosa, in Rev. 'd'o S?LP. Trib. , vol. 1, 1pa,gs. 256 
a 28·5; Araudo Castro, Manuài da O.Ónst. Brasileira, ipaig. 346; H. Jwnes, The 
Oonstitu.cional System O•f BrazVt, .pag. · U(:), ficando deipe.ndente apenas de 
authentiiiocação· do diJscurso .por um dos membros da !Mesa; 

ConsideranJdo, entretanto, que a Mesa ô.a iCamara, no correr do ·a nno pas-
sado, não perrnittiu a . pu'b1'icação de varios discurs'Os de alguns do.s 1Srs. Depu.-
taidos apezar dos :protestos •destes 'e sobre o ifundaimento de que violavam os' 
dispositivos regimentaes ciiaido.s; 

Considerando, .ainda, que na presente sesslio, a mesma Mesa, em fla;gran-
te contraste :com a •do 1S•enado·, se recusa a authenticar .. com o seu visto, as 
provas dos discursos destinados a outros orgãos de pu'blkidaJcle, aloêm do Diario 
lto Congresso, o que torna IJra,ticaínente im;possivel coIJ,seguil-a, pois a mm-
sura policial de corrente do. s~tio exige 'essa. formalidade, com ifundam,ento em 
il.ecisões judfolaes; 
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Considerando •que esse modo de proceder constitua verdadeira. mutila,ção 
do direito de pulblicidade dos debates d!o Congresso, g, qua1 é coro11ario lo-
gico, segundo a demo.n•stração de Ruy Barbosa, da Uberdade da tri<bunà e rlllil 
immunidades :parlamentares, que o estado de sitio não suspende; 

Conaliderando, portanto, que com o acto da. Mesa sÓf:frem essas UbéFda-
de e· essaS 1mmun!dades, essenciaes d-0 regímen representativ.o e consagradas, 
segundo a lição do mesmo mestre, nos arts. 19, 24, 25 e 31 ·a.a:· constituição 

'Federal; 
Considerando, :fin.alrnente, que sóbre q.uestão de tamta relevanda;, W 

mai'S levantruila no Parla:mento Brasi1eiro, é indispensavel e urgente o J;lronun-
clamento inequivoco de toda a ICamara, depois de devidamente esclarecida: 

Indico que a Commissão de Constituição e Justiça dê o seu ·pareceu e 
a camara se mani!feste sobre a qeustão da J>Ub!icida;de <los debates .Padamen-
tares, e esi>ecialmente sobre: 

a) se é constitucionalmente admdssivel que seja impedlila ou retar1'.!atia 
por acto da Mesa, a 1JUb!icação integral de .quaJ.quer <liscurso pronunx:iado na 

. Camara dos Deputados; 
b) se é cc>nstitucional e 1d·eve ser mantido o. que dlspõ'e o art. 2·89 do 

Regimento da cása solbre·'a suppressão das expressões anti-reigimentaes dos 
idiscursos, e, no caso a<fd'ilr:mativo, como .deve ser entendi.do esse preceito; 

o) se, sendo neceS!Saria a authenticação da 'Mesa para a publicação dos 
dlseursos em todos os · orgãos de pUibl!ciidade, póde ella recu.sàl-a de qualquer 
modo, so'bre o :fundamento de que não lhe cabe regulai"ª sinão no E>Wrio do 
(J()l/f,gresSfJ, devendo os \Srs. Deputados recorrer ao Poder J·ud!clari0 !)ai·a 
obter essa publicação; ·· · 

. <!:) se, já. se ter!ldo esse Po<ler pronunciado· em favor da pubUcldaide illimi-
tada,. mesm-o durante o estado de sitio, e s6 dependendo esta, conforme as 
mesmas decisões judiciaes e declarações de agentes do ·Executivo, de au-
thenticação dos debates, p~la !Mesa da .Camara, , não recá~ ·inteira sobre esta a 
responsabilidade da limitação da pu.1Jlicidade dos debates parlamentares, com 
~!ola.;i!io dos prlnctpios rconstitucionaes consagrados pela jur.isprudencia, ob-
servaidos no ~rasil em todos os tem;pos e prati>cados em todos os paizes livres; 

e) se, de facto, o direito á publicidade illimitada no uso da trj.buna par-
lamentar, haja ou não haja estado de sitio, é, ao mesmo temrpo, º ' direito do 
Cor{lo Legislativo, orgão da soberania nacional, e o direito da Nação sobe-
rana, cujos mandatarios inviolaveis somo1s, os Deputados ~ Senador,es'"; 

/) se, ·nesse caso, não ·ca;be â Camara manifestar-se no sentido de q'l_e d 
sua Mesa não imrpeça, não retarde, nem di:Dfi.culte, de rqualquer maneka, a 
pubHQação dos discursos tanto no Dia.rio do Congresso, com0 em qualquer 
outro periodico, antes rpromova todos os meios necessar:los ;para ordenar, apres· 
sar e farc1litar eSS'a plliblicação, de>fendendo assim as prerogativas parlamenta-
res, de que o Presidente da Camara deve ser 0 primeiro dos guardas. 

Sala das sessões, 'J. de Junl).o de 1925. - Sá Fll1W. 

SElSIS.!9 DE 2 DE JUlNHô 

O Sr. ·Pre9idente: ~ Tendo sid'o o despacho da Mer;;a á. ind.ioação do 
,Sr. Deputado Sá Filho., hontem apresentada; recebido coin certa e8tranh(z1.1 
vorque entendeu a Mesa de mandar sobre ella tambem .ouvir a Cammissão de 
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l'oli·cia, devo dizer á :Camara as razões por que tal despacho foi ihontem pro-
ferido. ' 
· A indrcação do nobre Deputado Sr. S'á Filho, envia;da á Commissão de 
Constituição e J11Stlça, terá de concluir, õu por um parecer interpretativo do 
Regimento, ou por um projecto .de ·resolução modificando -o mesmo Regimento . 

.. O art. 1269 § '2°,. diz: ' 
"iAs indicaçõles recebidas pela Mesa serão lidaJS em summula, despa'Ohae!as 

âs Comm!ssões corri que tiverem ;correlação e mandadas vublicar, na integra, 
na acta impressa dos traba1hos da Cama;ra". 

Tratando~e - de interpretação ou mod!!ficação do íRegimento, incontesta-
velmente a mate:ria rtem correlação com a.s attrfüuições da Commi8São de i?o-
lic111,, i.sfo ·é , da M~ da Camara. 

Ha mais: se se cogitar de pedirá Commissão de Justiça uma interpreta-
ção do Regimento, haverá uma verdadeira usurpação ~e attribuições, po:rq:ue 
o art. 230 é expr~s..so: · 

"Todas as duvidas sobre a interpretação deste Regime.nto, na sua ipra-
tica, constituirão questões de oroem. 

§ 1. 0 Todas as ·questões de ordem claramente formuladas serão r,esolvi·das 
. soberanamente pelo Piresidente da Caimara". . 

tA conclusão, portanto, a qu.e terá de chegar a Commissão de Constituiç!!.o 
e Justiça não •P·oderá ser uma interpretação do R!ilgimento, .porque esta ê re-
solvida soberanamente, nos termos do Heg·imento, pelo Presidente desta Casa. 
!Essa .Commissã~ .tera;· poi<s, de ~oncluir pela apresentação de um proj'ecto de 

·.resolução, se entend.er que o <Regimento deve ser modirfica;do, vara que as 
questcles s us•cita;das na indicação tenham outra solução que ·não a que foi dada 
pefo Presidente da <Q?,mara. · 

!Neste caso, diz o ar.t. •2•&8: 
"O Regimento Interno só poderá ser modificado mediante projecto <Íe 

resolução da Camara. 
§ 10!. A Commissão de Policia apresentará. dentro de trinta dias pare<..~! 

eobre qualquer vrojecto nesse sentido". 
:i:"ortan to, a ·ida á Comirnissão de Policia, da indieação do /S.r. Deputado 

Sá Filho, .era imprescin(!ivel, n .os termos · do Regimento. (Muito bem;. tmUito 
b&in). 

SESISÃO DE 8 <DE JULHO 

Ma·nda archivar a indicação· n. 21, deste ·anno, re'latíva á qw.estã.o da p~bUciàade 
dos debates par'lannem.fares,. ·ten,do parecer da .c'omJrl'IÁssão de Policia. 

(A ind~cação n. t2, deste a.nn.o, ' remettida á ·.consulta da Commissâo o.e 
Constituição e Justiça, visa :provocar e resolver, a proposito da publicação dos 
debates da Camara, ,a questão das denom!nàdas prerdgatlvas paríamenta,l'f's 
ou dos p•r:!.vNegi~ =nsulbstanciaes á inviolaJbilidade do Deputado no exerclcim 
por motivo do ·exercício do seu mandato. 

A nossa ·Constituição dispõe, em seu art . 19: ."Os 'Deoutali0s e tSena<Iore.; 
são inviolaveis por suas opiniões, palavras e votos no exerd•cio do mandato". 
o a.rt. 18 estatue que o 1Sen,ado e a ~arl;L, "quand-o 'não ·Se reso1v~r ·P coA-
trario ··por maioria de votos, trabaliharão em sessões publicas". Destes dous 
artigos deriva a in~Ucaçã,o ,' o complexo .dos prtvilegj.os ·ligroos â l·iiber'da:d'e de 
tribuna· e á livre publicidade dos debates dp: Con~resso. 
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Como se vê; 1porém, ao passo que ·a Con!lt!uição regu!ou minuclosamen• 
te a materia relativa âs immunida:çles definindo-as na 1sua extensão e na suii 
natw-eza, limitou-se, quanto áos demais privilegias parlamentares. a es1Jabele .. 
cer, no ar.t. :rn, a inviolwbUidade dos ,r.eipre.sentamte5 da Nação ppr suas .pa-
lavras, o.piniões e votos no exerc~cio do :iµandato, sem outra referencia ij. pu-
~licidade dos .de•ba.tes, a não ser a constante -do· art. 1·8, que prescreve se-
jam ,publicas as sessões, se por maioria ·de votos não :liôr deiiberado o coli-
trario pela Casa .. E' sabido, .1porém, que o parlamento exerce, comi) coFpo-
raoão autonoma que é., a funcção, so•bre t odas sútbstancial â .sua indepe.ndeacll1.1 

de emanar regras destinadas â füs·ciplina, ao methodo e ás garantias esseu-
ciaes ao seu funccÍ.onamento. De duas maneiras exerce o :Parlamente esta 
funccão: pela praüca consuetudinaria •ou p~la seq.uencia mais ou menos S'I•· 
t.ema<tizada de pre.ce-dentes; ou por melo de resoluçõies .constantes do seu. re-
gulamento. O pnmelro pro1cesso se encontra, as n1ais das vezes, nos p3'1zes 
anglo-saxões, cujo direito se consfitue ipelo costume e pela tradição, desen-
volvendo-se' or.ganicareente .pela !força lnwherente á razão pratica, de utilidade 
ou de c.pnveniencia, pela qual se decidiram os ·ca,sos •particula r es, qjle o pr.in-
cipio ou a regra !mplicita .nas decisões de que .forliim objecto rtransforma ('.tn 
;pad.rões ou precedE~nt'es, com autoridade ' não apena s regulativa ou orienta-

. dora, ·mas normati-va e o'brigatoria. Nos .paizes 1de traidição. legi.smtiya, porlim, 
os p.recedentes só possuem força .regulativa, que se n ã o imipõe . com a mesmm 
autoridade do mandamentID legal. Nesse .ca;so., a fonte quà si exclusi:va de> 
direit o parlam·entar são os regulamentos internos das ais1sem'l>M/all . 

:Por esses reg ulamentos as ,éasas do .Parlam·ento desenvolvem, interpre· 
tam e constroem a S' regras constitucionae;s relativa.G ao· seu func·cio'namento,, 
ass'lm .co•mo exercem a .funcçao, S·Obre tortas .soberana, 1d.e crear o dirait<> oro-. 
prio ao campo especial da sua a;ctividade, ·como é o caso, .por exem1plo, uo di-
~eito dlsdpllnar •COffilPiexo d~ relacões. de sanccões e de restr}cç;ôe.s que a 
Ca;mara, por sua pr.opria aµtoridade, institue como legislai.d.ar e appUca como 
juiz. Os actos de oque se c ompõe a a ctivida;de parlamentar. são, por.tanto •. , a um 
só tempo, actos de l egislação e actos de jurisdicção. 

A autonomia pa~lamentar envolv·e, pois-, pa ra o Corngresso a facu·:dade 
de compôr-se ou constituir-se, de 'regular o seu funccionamento e de ""stabele-
cer e ,definir os seus cr;irivJl.egios, dentro dos amplos limite s .que a C~nstitui- · 
ção preS'crey e ã sua wctividade .creadora, na esphera dos negocion il.a ~ua 

"'conomta . 
Por uma i:ninterrupta tradição, o.s .parlamentos seinJPre se arrogaram a 

comp·etencia de estaibelecer os seus pr~prios privilegias, quarndo não definidos 
no instrumento constitucional, ·ou, caso •contrario, Çle interpretal-·oi; e cons· 
truil-os livremente, a ttribuindo-se por igual o direito de estatuir s0berana· 
mente, nos casos ·coneretos, .sobre a sua viola.ção e suspensã o, extensão e ap. 
p!icação1, f-uncçõe:s ,estas de caracter eminenteme·nte Juri~diccional. iAssim, to-
dos os iprivilegios inher;;ntes â representação po.i{tica n a Inglaterra foram 
o resultado dessa competencia que. os 1communs seIIlllJre se arrt1.gara.m de 
esta'belecer e d·efi,nir os seus pro·prr!os privilegias, reiiVindicando, :gua.lmente, 
.vara si, . o excclusivo direito de julgar, na ·m esma: accepcão em que julga, uma 
cô

0

rte de justiça da s ua app.Ucagão aos caseis o•ccurrentes. No:;; pà!zes, porém, 
de. constitulcão rigi:da e de reglmen de poderes limitados, o parlamento encon-
tra um •limite á sua activMade -creadora de regras jurldicas nô proprio do· 
m ·inio, sobre todos reser·vado, da sua economia interna e das suas· perae-ativas 
J>Ólit!cas: são .as regrras estatui-dai; na 'Oonstituicão e ~m - que se de!fünem os 
seus privil'eg!os· e as suas .garantias. 

iA faculda4e, po.rém, que ·caibe ao Parla;mento, -com-O jurisfü.cgão, ode jul· 
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gar em ·çada caso Da.rticu1ar !da applicabiJi.dade e da ·extensão ãos seus pro-
prio1;; •privilegios, remove, de ·certa maneira, 'os limites 1constitucionaes acimâ 
referidos. conferindo-lhe. no e:icercicio da jurisdicoão, a amplitude e o ar.bitrio 
que se lhe rneusa no d'ominio da legislação . 

.El' ·este, por exem.pfo, o nosso caso, em .que a Consrt:ituiç;ão define e limita 
lLs immunidrud·es e a inv.iolabilidade parlamentares, e.reando assim uma restri-
cção ao poder do Corngresso ·de, por via ~egislativa 0 .11 reg'U1amentar, am-
pliai-as ou estendei-as; mas, como ao proprio Cong_resso :compete dec'idir, 
;mberanamente, .em ·cada caso ·Goncreto, o q.ue rpela legistação se lhe veda e 
impede, tfaiculta-se-lhe pelo exercício da sua furrcção jurisdic'Cional. 

Em U'ltima -analyse,_ pois, toda a }7lateria reJativa a - immunidadel! e pri-
vilegias parlaimentares se acha, effectivamente, corufiad.a ao ·p•rudente arbitrio 
do ·Parlamento, que interpreta, constroe ·e applica as clausulas constitucionaes 
com a mesma lat-itude de .juízo e de apreciação .prorpria ao· exercido tci.e toda 
funcção jurisdiccional. _ , 

·As assemblég,s demo•crati'cas têm uma tendencia muitq pronunciada a 
exag.gerar o •sentimento da- sua propria importancia, o que as induz, mµitas 
vezes, a estender, além do limite razoavel, as prerogativas e ·privilegios que 
ellas .julgam essenciaes â. .garantia e •deifesa da sua inc1ependencia. Tanto 
quanto, .porém,. materia tão plasUca e dif.fusa, rpro.pria a ser . af•feiço·ada ao 
capricho das op·port.unidades e ao saibor dos senti;nento.s e emoções, a que se 
acham tão expostas as assem1Méas .1egis.Jativas, comporta regras e principlos 
e. princi•pio que d·eve presidir á interpretação dos · privilegios [larlamenta-
res •é o de que devem ser ente.rudidos nos seus termos estrictos, como toda 
excepção ás regras geraes de imputabilidade e de responsal:>ihdade, parUcular-
·mente em r e.gimens democratkos em que o postulado da i.gua1'dade peran-
te a lei só deve declinar em .ca·sos absolutamente excepcionaes e por motivos 
de rligoro'sa necessi<lade ou utilidade publ~ca. 

,. Resulta, portanto, do que <haveinos :dito, que os regulamentos das As-
semibléas Legislativas aibrangem to.do o campo reserva·do aos negocios da 
sua economia interna, induida nesta esphera a materia relativa aos seU's 
privilegias, exercendo-se tal a;ctividade reg1:1lamentar se·ja em crear novas 
regras jut'Idi~as, seja em ·construir as- regras constitucionaes 1pree:xistentes, 
definindo-lhes O$ termos e tornando .expresso q que se acha nelle.s •mvolvido 
ou implicito, e que, além :disso, os privilegias parlamentares ·hão de subme.t-
ter-se, na sua interpretação, á regra .que deve informar~ intelligencia das. dis-
;iosições de ex·cepção, reduzindo-as aos pDecises e estr·ic:tos limites dos seus 
terrenos. 

\Se assim é, a sruber, se o regulamento lia . Camara é · o· instrumento :pelo 
ema! ·ella disciplina e organiza a materia relativa á sua e'Conomia interna, 
tl"Senvolvendo, interpretando e construindo as ·clausulas const!tucionaes re-
!eren:tes lá. sua ·constituição e lf:un.c·ci-onaimento, o Regulamento •da Camara 
Q•ms1itÚe, evidentemente, a fonte :prind:pial, emb~ra subordin;,_·da, do direito 
parlamentar. Esta fonte será tanto mais importante quanto inais vagas; im-
precisas e syntheticas as c1àusulas constitucionaes que ella se propõe des-
env-0lver e construir. E', exa,ctamente, o .que se dâ. no caiso sujeito á nossa 
apreciação. A -constltu!ção, com effe!to, não ·contém nen.huma disposição ex-
nressa relativa ao privilegio i.nherente á publicação dos debates parlamenta-
res. Tal privilegio resulta e:iccl.u.sivam•ente do desernvolvimento· e ·co:i:vstrucção 
d" texto •constitucional, ,de cujos termos se ihiere e deduz, pela razão qu_a 
lhes é impllc,lta, a regra, o rp.rincipio, o postulac1o, que se ac.ha neHes e!l\vol-
vldo. Ora, tal ·funcçllo . é exerci,da soberanamente :pela Camara, seja quando 
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usa do seu poder regulamentar, estatufodo P'DZ: vla geral e para. casos futuros, 
s€lja quando exerce a sua funcção jU:risdice iorial, julgando e deeidirildo os ea.-
.liQ{l concreto·s. E' indtspensaivel, portanto,· para. a apreciação . da materia; em 
rtoda a sua ~atitude, descer das .clausulas constantes 'do instrumento Constt-
tucional, c·oncebÍdas em rtermos amplos e -geraes, 1Ls di'sposições do Regulamen-
to Interno, em ,que:o aqueHas clausulas se acham inter;pre1;adas e construidas 
pelo unico poder "incumbido de applical-as e a que ellas eX'cfü1stvament.. !'e 
destinam. ' 

O Regulaimento da Camara dispõe, quanto. á inviolwbllidrul.e d9. Deputado 
pe'la e=ressão e publicação 1dru;; suas opiniões, o seguinte: 

Art. '71, § il 0 : "tA inviola'bilidade não se extende 1Ls· palavras que 
o Deputado iproferir, ainda .mesmo em sessã.o, deSde que ellas não. 
se Uguem ao exerciclo do mandato e ·nenhuma relação tenham <!om 
-te" . 

. Art. 7'1, § ·2°: "Não se .consideram · inherentes ao exeroicio da 
.mandato as pµbUcações e transcri•pções feitas indivMualmen.te I>P.lo 
Deputado, desde que o sejam il'óra do orgão Q<fric ia l da Camava, qual-
quer que seja o assúmpto daquellas" . 

Ahi .está. a IntelUgencia ·que, ']'.lar via de construcção regu<amentar, & 
pro·pria Camal'a attriibue aos arts. 18 e 19 da IConstit:uição. Tal construcção 
in'Cide, a toda evidencia, como já vimos, na esphera ide c ompete111c1a ·aa ca-
mata. A questão .seria, vor.tanto, aipenas a de saber se no exerclcio dessa 
faJcul:dade a Cilimar'a não violou, restringindo o.s sews termos, as garantiM 
COI)Stituc,ionaes, que el<la Se propt'\z definir e clrcumscrever. 

O § '1°, do art. 71, ·Tedue;indo a irnvi<flaJbilidade do Deputwd'o avenas ás pa-
layras e expressões que tenham relação directa e immediata com o exercic!o 
do mandato, não faz mais do que reproduzir, •com· mais precisão e niti<Íll?. 
e aplj)Ucando-1he a regra de que as füsrposjções eX!cepcionaes se devem }nte1·-
wetar e construir na estrlcta latitude dos seus ter.mos, de m a<nelra a -não 
envolverem sinão o que expressamente se contiém na si,a razão ou ·prlncl-
plo informatjvo, a claus.ula constitucional constante do art. J.9. 

O § Zº do mesmo art. 71, visa definir os privileglos in'!rnrentes A publi' ' 
cação dos debates parlaJmentares. N•este ponto, a Camara ipodia di~pôr d~ 
maior latituàe e d1scrição ·nQ e:irerdcio do seu •poder regulaJIIlentar, po~s não 
s,e encontrava deante de uma clausula ·constituciónal exp~essa e definida, 
slnão de .uma garantia envol:vida, imphoita ou virtual, que lhe cçubla construir 
e &ormular, defininão-Jihe, a um só tempo, a natureza e a extensão . 

O § 2° do art. 71, restringindo o 'Privilegio exclusivamente á ipüblica1.1ã~ 
official dos deõates, ~. portanto, o resultado Ido legitimo exe'rdcio da facut· 
liade, indisputavel á Gamara dos Deputados, de, na ausencia de textos co11· 
stitucionaes ou á presença de claUJSulas constitucionaes envolvidas, equi,vo-
cas ou imiprectsas, estaJbelecer e estatu~r os seu;; proprios privilegfos ou for· 
mulal-os ·e ded'i·nil-01S por •construçção, mais ou- menos livre comei <to:da con-
strucção, daIJJfo voz, expressão e consistencia ao que a Constituição d'eixou 
fmplicito, inairticulrul.o e amoppho. 

!E', .portanto, fóra de dúvida que, pelo direito parlamentar vigorante 
entre nós, direito constltuido pelo poder cbmpet,ente no legitimo exercicio d" 
sua !faculdade c onstructiva e tnteqJretativa das -clausulas constitu'Cionaes. re-
terentes á , materia, as unicaB publica~ões iprivilegiadas são as ipubUcacjõe-> 
oJfüciaes dos debates parlamentares. . ' ' 

Neste, ponto, por<êm, o Regulamento da Gamara nada Innovou ã mai~ 
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autorizada · tra:dição parla:mentar, limitando-se a reprodu:<âr o costume ln-
glez, já:-hoje consolidado na propria Inglaterra em disposição estatutarla .. 

1Se1npre se entendeu,. com efrfeito, na rng1aterra, que a lilberdadé de pa-
lavra, garantida aos Deputados pelo art. 9° do ;Bill of (Rig;hts, n~ se esten-
dia, como .privilegio, ás ·publicações feitas ·:Qelo proprio De:imta.do dos sew> 
·discursos ou õp•iniões. ' 

''.Die Redefreilheit der A:bgeordneten érstr-eckt si-eh aber nie soweit, 
um die ipubhkation .ihrer Reden, die VerungU.mplfungen und Belel-
di2:angen Fr·emder enthalten, zu decken. Diese Publikation ist nur 
dam gestattet, wenn sie "lfair'" ist, d. h. wenn die ga:nze Parla~ 

ments debatte puibliziert ist". (Hatschek - '.ll}nglisches Staatsrecil.t. 
vol .. •I, § 7~)" .. 

E' o que referem, i.gua1mente, os mais autorizados ·commentadores da!lll 
praticas parlamentares inglezas, como Anson (.Law and Ctistom at the CoP-
stitution, ;pags. 139 a 146) e '.May •(iFarliamenJary Pra:ctice, pags. 112, 122 Qo 

143). 1 

Eis como se :põ:de resumir o privilegio em questão, tal ·como é entendi~ 
e praticado na Inglaterra, piiiz de sobérania 1parlamentar e em que, 1portan-
to, ·se jus.ti.ficaria ou ·expli:ca-ria qualquer excesso na extensão dos .prlvileglo• 
>l !llrerogativas parlamentares: 

"T'he numbers of the Commons have .perfect freedom od' speecll 
and debate in' the House. 'l\hey cann.ot be Ú;gally dealt with fo t· 
a nything said in the House by any Court or !body outside Of rth<'! 
House. lf, however, they oause their woràs or speoohes to be pu. 
õlishea, they wre subfect to prosecut'lon ffYr ZlbeZ lik,e any pri-i,-ate ~er:,. · 
.sons". (Burgess - Political 1Science, vol. II, ·pag. 71). 

Nos ~stados Unidos parece vigo-rar a mesma regra, q·ue limita o privi-
legio exclusivamente <ás pubJiocaç~es ofrfidáes ou autor~aidas 'Pelo Congresw' : 

"'J.lhe p.rivile.ge ·of ;pubJi.cation. 1s not so clearly settlet; when thf' 
·publication of debates is orfficial, t-he pubUcation could not, it would 
o;eem, be the basis for acUoh against the representative Whose wor&i 
are compl;l.ined· of" (iOyclopedia oif IAmerlcah Governement, edite'd by 
Andrew, Me Laughlin and Bushnell Hart, vol. IH, pag . 66, verb~ 
"Privilege") . 

~tory, porém, ê mais explicito. De]'.lois de reproduzir regra ingleza rs-
laticva ao privl'leg.io de ipub11cação dos dt!bates parlamentares, accres-· 
"enta: 

"And the sarne principles ·seem appllcaible to the 1privilege oC 
<l~-bate and speech in Congres8". (Sto:r;r - O:n the Censtitution, 
vol. I, n. 366). 

-'.Reproduzem, abonando-a .com a sua autoridade, a: lição de Story, Wll· 
1ough'by (On ,the Constltution, -§ '233), '.Burdick (The Law of the · :AIDeric~q 
Constitution,_ § 74), e Van Vedhten Veeider. (iAbsolute Immunity in Ded'ain11i, .. 
tion : L egi·slaUve and e xecutive' Proceedi•!lg'S, em Columbia !law 1Review, fa-
bruar , 191·0). . 

Na Inglaterra, porém, apezar da cent;'maria tradição :parla:mentar nen1 
sempre foi respeitado pelos trrbunaes o privilegio inhere:p.té â. pThblicação o'ttt-
cial ou autorizada :pela Camara dos debates parlamentares. Entre a Caima·· 
ra dos Communs e as Côrtes de Justiça sempre se disputou sobre a legitiml-
'dade e pro-cedencia de ital privilegio, argÚindo os tribunaes que a Oommou. 
Law não recorihecia nenhum ·Privilegio á publicação de . debates e .papei"-
ainda ·que ordenada ip•ela Casa. Só em 1840, .para pôr ter>mo á antiga contes-
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tação, ~empre renascente., entre ena e as Gõrtes d'e Justiça, é .q-qe a Camar11 
dos Comr:iJ,uns reduziu, pela PMliamentary, Papers .Acta, •ã dis,posição estatu-
tarla a regra 1que -até então só se ac-hava consagrada ipela pratica e pelou ,~ 

tumes parlMnentares. 
Nesta dispo1sição estatutaria, a Camara dos Communs es.tatuiu: 

".Al1 , reports,, ;paJpers, votes, arud proceeding.s published by order 
olf either Ho.u·se of Pariliament, and every 'varied ·copy thereof, are 
absoluteiy :p.rivileged, and a:H :i>roceedings the' law civiil o·r criminal 
wlil be i.mmediately .s.tayed -on production of a .certifica:te that sueh 
reports, etc., were ·Plilblli\Slhed il:>y O'!'der of eitJher House" .(Huigh ' Fra-
ser - Law of Li·bel and iSland·er, 5• edição, art. 2·7). 

Como se vê, o art. 711., § 2°, do Regulamento da _Çamara ·dO•s De1Jutaao~ 

outra cousa nã:o fez que ·re,produzk o princilpid · consagra>do na :pr.atYca e na 
doutrina inig.\eza e norte-americana, restrirugind'o, coI:Ç.o re;stringe, o privi, 
.Jegio in•herenite á pubJi.cação dos, debates ·parlamentares á .puiblicação oi'fl· 
<!lal ou autorizaida .pela prop•ria Camara , reconhecendo assim que o privile-
gio em questão •nãç; ·é uma preroogathra do Deputado, senão da càsa a q.ue 
:pertence. · 

Como não ··éxistem; na especie, cJ11-usula,s constitucionaes definind0, c!l'-
cumscrevendo e espe-cilficando eµi . termos ex.pressas e inequivocos o referi• 
do privilegio, era ampla, inteira e .\atitudinaria a fac11ld'ade competente t'> 

• Ca,mara, de construir o 1privilegio nos termos e com a extensão em que 11 !Az. 

III 

A indicagão ipro;põe á ·consulta da Commissão uma outra duvida, como 
seja a referente ã constituciona!idáde das' prerogativas de censura reconhe· 
cidas ipe.J-o Regulamento da Camara ao. seu Presi'dente. 

Toda instituição ·ou cor.poração autonoma gera, · pelas proprias contingen· 
elas e fataliidade.s inherentes 'a todp processo de organização e de elaboração 
collect!vas,, o seu ·direi.to disdpUnar, e seu plano de ordem, a sua autoridade 
e a sua hierarchia. \Aos ·parlarrient-0s costumam as ·Constituições entregar ex-
pressamente essa ·prerogaJtiva de pr:over, so1beranamente, a & suas exigencias 
de ordem,. de disci,plina e de organização interna. ·~mes, o f a zem pelos seus 
iregulamerntos, 1que constituem a lei . a que a as'sembléa se aioha su'bmetUda e 
·que submette ca,da um do.s seus membros á autoridade da Ca>:ia ou do orgão 
por ella preposto á direcção dos seus traba1hos . Na creação ·do seu direito 
discl•plinar· e da -sua ondem interna, a ·camar,a ef:erce um .poder ·mais . ou me-
nos dis·crtcionario, que só encontra limites nas ·garantias geraes e cbmmuns 
prescripta.s pela cons.titu!ção aos direitos individuae.s. .De ntro deste amplo 
cil)culo de attri:buições, o regulamento :pr-0vê, segundo o prud.ente arbltrlo da 
Casa, a todas as .emer.gencias ·Susce[ltiveis ide se offerecerem no curso do 
pro-cesso parlamentar, de maneirá a .reg.ulal-o e ordená.1-o do modo mais •pra-
tico e efficaz. No exercido dessa !faculdade, os 'Parlamentos editam regras 
de car;wter disciplinar e, muitas vezes, de natureza <llara. ~ \l.!J'Parentemente 
penal. 

Nunca se questionou da legitimidade ou de · constitucionalidade de taes 
regulamentos pelo facto de estrubelecerem restricções ao arbítrio individual 
no exercicio do ma:n'da:to. A' presidencia. da camara, como OJ:'lgão enc!l!rrega-
do de dar ef.feetiva a,pipílicaçã:o ás dispos.içõels reguq,a,ment•ares, .sempre se 
reconheceu auitoTidall.e para appUcar sancç.ões de carwcter disdplinar, .assim 
·como· de exercer a sua censura ·sobre todos · o.s excessos "Commettidos no 
exercicio do m •anàato por quaJ1qm~r membro da Casa. 
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Sem a exfstencia de um direito disciplinar não se poderia co:nceber a 
ordem instituciOnal ou corporativa. E' da ·essenCia de .todos os. processos 
collectivo.s .emanar- regras e editar sancções: á conducta indi.vid,~aJ, sub-
ordinando-a, assim, ao rytlhmo da a.cüvidade conectiva. IA CamaTa é o 
soberano juiz ·da conveni·encia e dia utilidaid.e· d·aa rielgras. que ena ~:ulga ln-
dispen'saveis á regujl;arcidade do seu ,fum~ciona.mento, insitituind·o, a um só 
tempo, pelo e·xerci-cio do p.o'der regu.lamentar a sua discipUna e pela sua 
com:peten'Cia jurisfücdona.1 dectdindio, de man~ira. Ü'Tieco'I'ri·veil, como ruma 
côrte. de justiça, os casos .que emel.'~m sob o imperio· do. regu,lamento por 
ena propria. votado e pvamuJ.gaido. A censura p·revista no arl. 289 e outros 
do regulamento da. Cama;ra é um dos m;eins eu pro'cesso•s julgados por ella. 
indi'spensavers para ma!Ilter e '<J..ef·enàer a sua dignida.de ou assegurar a or-
dem essen:cia;J. aos seus trwba;lhos. 

A questão, povtanto·, lim1ta-se á indaigação de si é um meio pv0<prio e 
adequa.do 1e1 de si, em1bo-na ·o sentia, não. vio[·a alguma. das .ga.rantiais q'lJe a. 
constituição eol.Juca a.ctma e fõra do alcance dos puderes, como Hn.ha:s de 
f·rontelra, que os devem deter ·e 1irrndtar. 

Não vejo em ·que a incrirrüna.da prerogativa attri'buida pelo regula-
mento á .prêsl:tiencia attente contra qualquer privitegio de ordem consti-
tucional. Quanto á adequação e prop.ried·a.de do meio, basta enunciar o facto 
de que ~odos os :parlamentns reconhecem e regulam a censura em q!rnstão, 
commetterrdo-a., em to·da plenitufüi, á presidencia da Casa; que a exerce de 
accôrdo com o seu pTuoonrte arhitri.o. 

Ainda nos paize s. de regimeil .parlamentar, as Gamaras 'se submettem, 
sem protestos, á autoridade dis.ci-plinar da mesa. Ta:! autoridade é a mats 
ampla poss•i'Vel, nã0< enconrtra.ndo out!'o 1imite que a · auto;ridade da pro.pria 
Carnara, .que pódê manifestar por meios effectivos, a sua. reprovação a 
qualquer excesso commetti-do <pela mesa no exercicio il:o ·seu poder disciplinar . 

Assim, na F1ranç•a si o ,orador pretei:ide fazer uma. d~dlaração que lhe 
é vedada, o· pre•si'dente tem o direito de o interromper, aidvertindo-o· de qmJ 
as ·suas palaivras não· •se.rãa registradas pela stenograp;bia. 

Pôde, iguaJm.ente, propor ou applicar sancções .o:u penalidades p·or mo-
tivo de ex·pres6áes delictuK}sas., assim como impedir a aipolo.gia de acç.ões 
capitu~adas de crimes pela comstituição ou pelas leis. ('Pierre - 'l\rai-té de 
Droit politique, p. L054, 5ª edição). · 

Na sessão de 212 de' .A;bril de 18'80, o P.resid·ente Gambetta n âq permittiu 
a leitura de um artigo tie jornal injurio.so a um dos membros do gover-
no . A 21 de Maio de 19-ü'l, o P.residente Deschanel i•Ilcvo:caiva o precedente 
para ohstar, igua lme•nte, á leitura de um toplco (!e jorna:I, sob o fundamento 
de conter eJ12p.re·ssões i.nju'l'iosais cont~a um mü;J..istro. 

O De·puta.do não põ:de, identicamente, abandonaindo o ter·rena :po.Jitic:o 
em que o cal.loca. a n,atur.eza dO' seu mandato, derivar ·o deibate P·ara a ex-
posição e 'a.tscÜ•ssão -da vida. priva.da de ninguem, a qual se acha suibrtrah.id::i. 
ao juizo ou á censura do Parlamento. O mesmo· Gamootta, ma ses.sãio. de 
16 de Dezembro de 1'87'9, firmava o preced,ente com esta vig~rosa ad.;,er-
tencia: 

"l'j:ã;o me pare·c.e aidmissiV'.elL - e é um 1rigor que. manterei ' 
quanto a 'Carna.ra me mantiver neste posto - que se possa, quan-
do toda re.futaçífo- imm~ata é· irn:po.sstvel da tribuna, sahi.r do 
domínio .. dos ;f:actos 1Puliticos ·para .penetrar no domini·o: dos facfos 
:relativos á vida priVl8Jda." . ·"(iPierre - Traité, pa,g. '1. 0516) . 

-o mesmo rl·gor se aippl'ica aos De•puta.dos q•ue faltam co-m a considera-
ção devida aos outros P·oderes, não 'havend'o GambeUa, na sessão de 15 de 
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Novembro de ·11&8.0·, permittido qllle' um DeP<Utado ;puzesse em duviâa a auto. 
ridade mora:l de um caso juigado, c1l(jos fundamentos se propunha discutin .. 

Os comp,teSJrenc1'us -d;;ts sessões da Caim.ara Tuanceza são censu;rrudí:YS pelo 
Presidente. O airt. 4,3 do R:egii!l,amentó da Camara belga· cenfer.e, igualmente,. 
ao Presidente, a · faculfü1,de de impedir q111e c<l!Ilstem dos annaes palavraa ou 
e:x:pressões contrariaJs ã ordem. 'Dodos os regulamentes de Camaras Leg!s-
lati'Vas contêm regras deste caracter. 

ào Deputa;do, no exercicio do seu ·m01'!dato, cumpre respeitar ·a dignidade 
da Camara a que pertence, po1s que o se>u privilegio enconfra por limite 
o privilegio da Casa de que é membro. Assim, toda offem:a di11igida por um 
Deputado ã Camara ré considerada, na Ing'!ater-r'3., C<Jmo uma violaçãG> de 
privilegio su.g,pendendo-se, ipela expres'sã-1 injur!osa, ou ultrajante, as pre-
rogativas do Deputado que a emittiu. A Gamara dos 8ommuns, sob fÍm-
daimento de ultraje ou ofd'ensa á sua dignidade, tem levado ao !balllco dos 
accusados W1;rios ·dos se~ memlbros: · William Tur, em .. 115'59; Ha!le, em 1581\; 
O' Concrie!, em 1'838; Juan Hay, emr 18°7'4, etc. 

O Regulamento da Camara dos Deputados 'do Brasil .é, nes~e ponfo, 
dos mais .brandos e a sua Presidehcia das m:ais desarmadas, ·sendo de jall-
tiça. i;econhecer~so 'que as ·regras disc!pUnares ..sãó entre nos wppHca:dals 
eem espirita de modell'açiiJO e de tollierancia. 

Não procede, portanto, a duvidá suseitada pela indicação . quanto á le-
gititmduade ou inco'llStituiciOillalidade da censura recrmhedda pelo Regula-
mento á Plres!dencia üa Camaira. O exerc!cio da censura com.Porta, evi'den-
tementé, uma boa dose .de · disori:pçiiJO e de arhi-trio; é im;possivel p·rescrever-
~'hels regras e llimdtes . . Ex!iste, entretanto, o i1"€oeurso · dos e:iwessos da Mesa 
:para a autoridade da Caimara; m.esmo na ausencia de recurso,s, na axice-
pção technica, o recu~o moral constitue um suflf!ciente instrumento de 

, defesa e de preservação dos membros da Camara contra ·os excessoo de 
a,utor!dade dia Mesa. 

A outra questão levaiiltada "Pela indicação é a relativa ã competenc!a 
do Poder Jud!ciario para definir e especlif'icar ds priv11egios parlamentares, 
de'llmitando-rrhes os effeitoo e a exten;são. 

[parece-me, porém, que ae Poder Ju:diciario frulle·ce a · necessaria compe-
tencia para entrar na indagaÇ/W da natureza e do alcan.ce dos priviJlegioe 
parlamentares, entemdendo-os e de:fi.ni,ndo-os em outros termos que aqaelles 
em que se ac•ham construidols ·e ~füxa:dos pefo Parlamento. em cuja exclusiva 
jurisdicção incide a materia, sobre a ·qual as de~iSÕ!'R daf. Camaras são 
conclus'ivas e irrecorriveis. . 

Todas as questões reia ti:vas ã economia inbeDna dais a,sse$bléas pp.J.iti-
cas, particufan:p.ente a,quel~as que entendem directa e immed!atamente com 
a sua autom:xm!a, :parecem, por sua p·ropria natureza, reservadas âJ sua 
exclusiva competencia; nem de outra maneira se :poderia conceber a !n:de-
'pendenc.ia do Co,ngresso, particulamnente, si em face ·delle e competindo 
com a sua competenc!a, 8e ms•tltuisse, soibire a mesma m·ateria, uma juris-
dicção extranha a que ficasse su!bordina'<la a sua autorida:de. 

Assim, pois, como o Oooi,gressó delibera, sobera,namente, sobre a: sua 
constitu!,ção,, verificando os poderes doo seu.Is membros, cabe-Ilthe iguailmente, 
definir, construir e fixar, de mameira definitiva 6 · :peremptoria, os ·termos 
em que devem- ser comcebidos ou ·entendi.a.os os seus· pnivileg]os e ·]fI1er0ga:-
tlvas. Serã" esta uma das attrilbuiçõe!s in:herentes á natu;reza das suas fam-
cções e. á em!ne;nicia do seu p.oder na or.gainização do Gover!llo nacionrul . 
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Pela sua importii.ncia e pelas suas iintimas connexões· com a pos1çao 
destinada ãs assembléas 1politica.s nQ· sys:t:ema repr~entati:ro de governo, 
a materia merece ser amrpJ.3JI!lente ventiUada, estendendo-se a: :nossa in{lJcação 
ai!·ém do caso em fóco, de maineira a balizar tode o calrj:po de acti<vida:de re-
guJamenta:r e · juirisdicciocriail reseDvado â. e:x:cluf!i,va comn;>etencia do Con-
gtreSl;lO e, colll3eguintemente, subttaili.ido, ainda em regimen de hypertro·phia 
·das funcções judiciarias, como o nesso, ao ·juizo, sym&icam.cia. e pronuncia-
mento dos tribunaies. · 

Assim, a nosso juizo to•das as questõe!S relativas â comstituiçãx>, func-
·cionamento e p.rerogativas dais asse=bllléas poltticias constituem ;materia re-
servada ou vedada aos outroo poderes,, rncidindo tão sómente na compe-
tencia das Camiaras, a que incumbe regulaJ-a e decidil-a n93 casos emer-
gentes, de maineka de!fdniti'Va .e so'beraina. 

Abor1den;ios, por€m, o assum(IYto em- toda a sua laititude, começando 
ipelo processo interna-corr:1uY1"is de !formação da lei, a mais cuJwn·ante de 
todas as materias reservadas .ao exc!liusl·vo julzo e pronunciamento das as-
semhléas legislativas. · 

!Conte'sto, com elffeito, assim ao Poder Judiciaria, como a qua~quer outro 
rpoder, a il'aiculdaide àe entrar na ind:a;gação do processo iinteroorwris dei 
formação da lei. Esta faoUildooe n:ão se confunde com a outra, desde sem-
pre paci.fica no idireito americanio, que caJbe ao Poder Judicf.rurio, de, con-
trastando os actos do Congre0sso, com as disposiçõe's constitucionaes, 'Verificar 
si taes a;ctos se encontram na esphera de c01l:\petencia :traça;da pela consti-
tuição aos poderes I><Jr ella institul!dos e no propr:io a.cto da tnstitudção defini-
do'!< e limitados . 

Esta facuQidade reconiheci'da ao \Poder Judiciario decorre, im1uesUonavei-
mente, da natureza do nos·so ,governo que é ,um governo de poderes limitadns: 
cada um dos pqderes, de que se com.põe o gove·mo, tem a sua competencia 
demarcada no inst•rumentci constituciona~ e, assim os seus aotos só 'se terão 
por validos . si compreen'dedidos na esphera- deIIlJarcaüa pela constituição. 
A doutri.na pacifica em direito· ame-rica.no é que ao judiciaria incumbe apre-
ciar si os aictos de rnlÔa apiplicação perante elle se que•stiona, ·entram de 
facto na com1petenda do poder de tque emamam, E.' um juizo de com1pe-
tencia ou uma ve·rilficação ida conlstituicionaqddaide material do acto, Além da 
questão ·de constitucionalidade material ou intrlnseca do acto, porém, iste 
ê, da com:petencia do orgã:o,' existe' a de con.stitucionalWade fmimal ou ex-
trinseca, a saber, a questão de si, emlbm:a reconhecida a colmpetencia do 
orgão para o act-0, elle 'ºlbedece·U!, na ,sua actuação, fui. lformai1d;d'a>dies rituaes . 
prescri0ptas ao seu f•uncdo·nainento. 

São dua:s ,questões distincta;s, oomo se vê: uma q.ue se reil'ere â com-
petencia do orgão, ist() ~, â Iegitimiidade dos seus poderes; outra que, liq1'1i-
dada a questão da comJpetencta, se refere â obsel!Vanda das formra!Ldades, 
ritos ou prQces·sos :prescriptos ao orgão ·no exer~Icio das suas !funcções. 

·Não se trata, no caso, de inconstitucionali:daide material ou intrínseca 
do acto, mas da sua f.nconstitucJ.enrul..i'd'aâe f'orrilal ou processual, isto ~. da 
q.ue decorre da preterição de forma;J.i!dad!es le,gisiativals:' o aict-0 em questão 
se acha com.pre\hendido na compet~nlCia do orgão, mas o orgão :funccionou 
em contravenção ao· . .proceSiso estaibelecido prura o seu funccionamento, 

Cabe a alguem a faculdaide de entrar n·a indagação do processo, todo 
elle interior ao corpo legüsqaüvo, de eJ.aboração ou de f1Grmação da lei, para 
o fim de verificar a sua regularidade ou a sua obsel"V0;nicia? 

Alguns, como Laiband (iDroit P'uhldc a~lemand, vol. II, paig. 3'22); Meyer 
- Anshútz (Deuts'<Jhes Sta:atsrecht, Band. III, pag, 7411, e JeiHnek (~ 
\setz und Veroronung ,.paig. 402) não admitte~, de modo aibso.lu·to, a sym.di-
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cancia so·bre a constitucionaUdade exkinseca das 'leis. iPaira elles ca;be aos 
juízes ap.plicar ·a lei; para aJP<pli<:al-a, porem, terão ·de examdnà.r si, de facto, 
existe a lei de cuja aippUca.ção se trata. Tal exame, pol1ém, •se limita · exclusi-
vamente á ver.j.fica.ção (\e si o ·acto, que se dJá •como· l•ei, se aiclh:a revestido 
do cunho de obri.ga.toniedaià.e e de authenticidade, que füe é confertdo pela 
promul.ga,ção. A . promulgação é a attestação de que o· aicto• t1egislati'VO cibede-

. céu, em todos, os seus tramites, ás exi.gencias constituciona'es. Além da · 
promul.gação, poTtanto, não Se estende O ex•ame do juiz, pois Q'Ue e1la re-

, prese.nta uma pre,sum[>ção jur-ls· et de jure de que o aicito em questãio foi 
votardo .pelas duas Ca:maras, o·bedecida;s as forma1~daJdes co•nstituciona:es. 

Outros, e são a m aioria., admittem que ·o e:x;ame do juiz se estende 
além da p·ron;mJ:gação, para o · fWi de veriJt'kar lsi é verdade o que eli!a attesta, 
a sa'ber, si o acto, que a .prom·uUga,ção affirrrua ser cio . comio legislativo, emana, 
effectivamente, delle: assim, si o cor·):>o leg;i.slati.vo se compõe de uma só 
camara., si o a'<'·to foi, de facto •. votaido p~la Camara; . s i se compõe d.e duas, 
s i e!l~e reuniu, efifecti-vamente, o asse·ntimento •de amtbas-. Em todas esslll! 
hypotheses trata-se cie averiguar, não a confo;rmirdade do: •P·rocesso legislativo 
com as prescripções constitucionae.s, m ais s i, effectiva men;te, o a:cto em ques-
tão é um aicto do pod·er legVsl•ativ·o propriamente dH!o, a saber, si existe, de 
facto e verdaideiramente, uma lei, ou· si o acto é, Íl/pe>rias, uma aippaTencia 
de lei, a que a promuITgação attribue, faJ1sa ou e·rradamerl.te a. qualidade de. 
acto legi·sla.tivo. · 

Em taes casos, emibora se · falle, reiferindo-se a e!tle,s,. de co·mstituciona.li-
d,!llde extri•nseca ou forirnal, o d<i que se trata., . ·r.eailmenrbe, é de constitucio-
na;l\daide mate-ri-all ou intrinse>ca, a saJber, o d.e q·ue se quesrtion•a é da compe-
tencia do or.gã:o, po.is que .o exam<i judicia.rio tem poT o'bdecto a verificação 
de !si o acto, que é dado como 'lei, é de facto, uma lei, Isto é, si é um a;::to 
de vontade do cor•po legislaHvo ou si rerp.resenta, aipenais, um acto de von- . 
tade do poder que· como lei o promulg.ou, exorbitando, assim, da sua com-
petencia, pois que a p·romu~.gação ,por 'Si ·S6 não crea a lei, sinão q.\i.e pre-
sup;põe um acto Jegisllativo a nterior,' ,a que ella co'!llfere aiuthenticldade e 
força obrigatoria. 

Sobre a -.competencia do Poder Judicia.Tio para dilatar o seu exame além 
qa PJ:Omulgação, afim de veri.f.i.car si o acto promu!lga:do como lei, é, de 
facto, um acto do Pouer Legi.siatiV'O, existe na doutrina um . a:ccô11do mais 0u 
me nos gerall, poiS que tal competencia decorre da prop-ria funcção judiciaria, 
que é de app.Jicar a lei e, por conseguinte, deve calber-\Uhe a fac•uldade d~ 
exa·mina r o que é l:e! par·~ a caiso concreto, e1 portainto, si o acto qoue se arro-
ga, em vitrtude da prom.ulgação, a q uallida:d<i de lei, . o é . de facto, a saber, si é, 
v erciàdeiramente , um acto de vollltade do corpo legislativo. 

Tal syndica:nda., porém, é, como vimos, umà. syndicancia. sobre a con&ti-
tucicmalidade material ou intrinseca da 1.ei, e não .p.u:ram~nte formal 'ou 
e:ictri!Ilseca pois .no· caso n ãJo se tratá de sab'er !si foram obser.vaiuais a:s for-
maltdades de ellaibor·ação .legislativa, mas si houve, r<iai'ltmente, elaboraçãn 
legi•slativa, não é um juizo s obríe> a conformidade do processo legisfativo com 
'a:s reg·ras que devem presidir á e1a'boração da vontaJde legl:slativà, mas um 
juizo s obre a P•ropria existencia da le-i, pois o que s e .trata :de investi.gar é si 
o acto em questão é um acto do ·po:der competente ou si lhe é aipenas, fa;J-
samente attrfüujdJo, 

O juizo sobre a .constitucionalidade formal da lei· presuppõ·e, e.o ·revés, 
que o acto em questão é, ·effectivamen'te, um acto do Poder . Legislativo, li· 
mitando-se a ·syndi<canc!a do judkiario á . inv'e·stlgação de 'si o 'Podetr Leg!R· 
lativo se conformou, na sua elalboração, lâ:s formalidades ou aos processos es· 
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tatuidos ás .deliberações '!egis.Ja,tivas·. Neste caso, ainda, a dout<rina ofterece 
tres soluções dtstinctas. Os <J.Ue não admittem :que o judiciarie estenda o seu 
exame alêm da promulgação, !nem SiQUer pat a verifica-r ·si o acto emana re• 
almente do Poder ·Legis1aitivo·, ou si lhe é, apenas, falsa, ou e.r:radamenfu 
attribuido· nã,o .podem, ê c:Jaro admittir que o j•udiciario· entre na rupreci·ação 
da regularidaile das delib'eraçõe8 legisla.tivas, prooorando saber si foram o!b· 
servaidos, nas discuss· es e votações, os termos e tocmli.Mdades, seja ne .regi-
mento, seja na constituição estaituidos. 

iDos que a dmittem, rporéffi, que a promulgação não co·nstitue um!!: aties-
te;ção irrefragav·el 'OU uma presurrnpção juris et àe jure da legitimidade fOll"-
màJ do acto, com.cedendo, pois, ao judiciaria a faculdade .de inv~sti.gar a vera· 
cxtaide do quB é attestado pela promu1lgação, uns limitam tal faculdade ex. 
clusivamente ao ex3'Ine de si o acto, que se dá como lei, reuniu, de facto., o 
assentimento do •CODPo legislativo, não se estBndendo tal exanie ao ,procesro, 
propriamente interior á Camara, de formação )egis1a;tiva, taes •como discussão 
e votação, seus terrnos e f.ornialidades; outros, ao r'evés, abrem á devaissa do 
juiz todo ó cam<po Ieg!s:lativo, não só no que diz ~espeito â. existerncia d ;t de-
li'beração, c omo á . sua regularidade -extrinsBca, isto · é, a s ua conformida de 
com as prescripções de :na;tureza regimentar estatutdas na constituiç:ão. 

Para a doutrina intermedia, que reune a maioria dos suf•fragl-0s dos MI-
tbres, a investigação judiciaria en;volye, na sua synd_icancia, a elaboraçã o Ie· 
gislativa na totalidade das suas P,has~s. encomitramdo como unico iLiI)'lite apé-
:ría:s aquiillo que diz respeito á e0conomia interna das assemblêas, a swber, o 
'Jlro·cesso legislativo propriamente dito :nas suas formalidiades extrinseca~ 

Óu em outros termos, o judiciaria sómente entra ·no ·exame · d~ que se passa 
no seio , da assemb1êa legislativa para verificar si -0 acto promulgado cômo 
lei foi efriectivamente votado ou inco.r<pora um·a Teal manfestação de von-
tade da assemibléa; o seu exame, porém, não envolve as par.tJc·\,\lariodades O·U 
modalidades da elaboração Jegislatt.va, a .salber, o processo pelo qual a as· 
sembléa manifesta a s•ua ·vonta de. Taes questões ·são interna corporis, isto ê 
da excius!v.a competencia da assembléa legislativa que -é o unico juiz da Te-
gular!dade formal â. syndicancia jurisdi•cc!ona1 s,obre a i,nconstitucl-0nalldade 
ex;tri.nseca das leis. 

Resta sabe.r quae.s as maJtexias ou iqruestões que devem ser conSli.deradas 
interna-porpórils. Oomo a ;p·ropri;i, expressão $llg.gere, i~terna-t:;'Orporis: são 
todas as regras OU disposições interiores ao' COl'pO Í,e'gislativo, 'isto é, as p•res-
cripçõ~'s destinadas a disciplinar o seu funocionamentO., sejam el!las estatuidas 
no pro1prio regulamento interno .QU na mesma ~Oll!jtituição. Ou, poir outra, são 
aoquellas ~-e.gras, de .que o col;'\po legtsrativo é, a um só tempo, o destinatar1o 
e o juitz:: o destinatario, 'Porque o manda:mento. se di>ri~e ao orgão ou â. parte ~ 
delle en.carre.gada ae dirigir o seu fu•nccionamento, e o juiz, 'Porque as ques-
ttões referentes â. sua observancia são p-0·r ~lle ;proprio sober a:name nte ,resól• 
vielas, de accõrdo com o processo estat1J1do no seu pro;prlo r egirrnento . As 
questões, portanto, .relativas ·a taes matocias, suscitadas no :sei~. da Camal"8. 
e por ella resolvidas, se acham 'def!:nltiv-amente dirimidas pelo poder compe-
tente. E sta dout:rina r'€sulta inquestio·navelmente do •Principio da divtsão e 
a utonomia dos poderes, segundo 1(· qua l um po·der não péde invadir a es'... 
!J.J'hera de com·petencia dos demais; sem o que se estabelecE1_riam, f .requente-
mente, contestaçõE\s, eonflictos e 1conclusõ,es de <poderes, inc-0mpatlveis com a. 
~er.teza e a segurança .das relações juridfoas que o principl-0 te.rri por il'lm .ga• 
rnntir e ·assegurar. 

Ora, seria, ·evidentemente, violar o princ\.plo de Seoparaçãc; dos poderes, 
lattri'buir ao Judiciaria a <faculdade de rever o 1lro:cesso de el aboração 1eg1s. 
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!ativa submettendo as decisões da camara, ·nesta · materla, ao seu controle 
ilhmitado, pois .que a prupria ,Camara, fo.rmando as ;J.elÍ•beTaçõe8 em ques-
tão;· já e:o.tatutiu, n artura!menrte •de rnamei:ra irrevogavel pa;ra· ella, soíl:J!l'e a re· 
gú,la;ridade e observancJ:a dOs p irocessos e '1;ramites de· formação da lei. 

À Caniara, cpara funccionar, com effeito, tem ;ne•cessidáde de ex:eree)! a 
competencià, qµe é, incontestavelm.einrte sua, d·e esta1twi;r, ·em. fói:'ma 0,!IlaAo,ga á: 
dum ju.J.gamento, so-bre lás 1quest@es que "se suscitarem sobre o ;pnocesso do 
seu funociomµn.'!lnto. s ·em esta competencia não se conceberia o :llunoolona· . 
me nta de umà Cariiara Legi·s'1a,üva . Ca'be-lhe', portanto,' esta oomq;ietencia, 
eri:J. virtude da autonomia ind\s.pênsavel á sua existencia. O direi·to rparla-
mentar, portan.to, assim como a camara é ·uma corporação rurntonoma, 'ê um 
direito aurtonomo, a saber, p•rO<Vido idos seus orgãos executorios .. 

Nisto se ·Cifra a um só tempo o càracter e a garantia de independencla 
dos corpos legislativos, pois que se o diTeiirto p·arlamentar .tivesse ·po'i" orgãos 
de applicação_ orgãos extranhos á corporaçã.o legislativa, ,perderia esta, Jn. 
CO'Iltiiµenti, a sua autonamia ou indepe;n9-encia, sujeita, como passa,i'ia a .·ser, 
nos negocios da sua economia inte_n1a, á •compet encia de um outr-0 poder. 

O principio da separa,ção·de rpoderes pe1'de·ria, pois, -0 sentido, pois que el!e 
significa_ 31Igumia oousa, .significa exa.ctaimente ;;i, diS'<}rimi-nação de competen-
<?.as onde uma unica cqmpetenci'a absorve, pela sua universaliidade, as de-
mais competemcias com ena e em lf·ace della instirtuidas. . . 

Ora, é incontestavel .que a oonstituição confere aos Cor pqs Legislativos 
um_a , competencia indiispensa:vel, como seja a de dirimir todas as questões Te-
la1.ivas ao seu fu[JJDci-0namen.to., como sejam a · sua constituição, . e, .por conse· 
guinte, todas as •c-01rutestações a ella reiativais, e tambem, ·a,s relativas ·;:i.o rp:ro-
cesso .das suais ,deliberações, rpois que de outr.a maneira não se conce•beria o 
seu funcci-onamtmto . .'Instituir, .portanto, ao ilado. destal uma Jutra compe-
tencia, cobrindo o mie·smo campo e se exercendo sohre o- mésmo' -obj,ecto, seria 
neutralizar ~u- n'llllificar a primeira. Assim, ou incumbe ã.s assemibléa,g lê'-
~isla-i:ivas dirimir tOdas ais qu'est~es r'eferentes á. sua vida i-nterior ou interna 
_1~rporis, e portanto, o que ellas nes~a mater~a estatuirem t&á ca.raict!lr deft· 
nitivo -Ou dirimen.te, -0u o seu pPonunciamento não tei·á este =ractel' e ao 
poder que incumbir a . faculd'<l!de d~ .dizer sobre a materia a ultima '[Jalavra, 
ê iq.ue caJ?em, ·em derrn.d·eira &nalyse, a- fompetenci.a dis.pu,tada. 

Mas, si é ~ssim, não ha motiv.o para limiar a competencia do Judicia.rio 
a. exclusiva ·verificaç~ do pro•ces,so imtel>ior de elruboração 1eis'.is1auva; ao con· 
traria, deveri;i.,m incidir nas sl,làs attri•buições, todas as contestações relati-
Vai? á economia interiiii: das Assembléa, taes as referentes' á sua compos.ição 
ou reco.n;h'ecimento 4e. >poderes dos. seus membros, e, assim, ao Judiciaria ca-
beria investigar si os votos reunidos pelo p.rojecto de lei são validos, isto ê, 
dados por _quem ê }e.gitima.mente membro da 'co:r'poi:ação, isto é, éleglvel e 
~leito. ora, os tribunaes recuam ,deante desta ultima consequell'ci-a .. Parque? 
E' porque o ·reconhecimento de poderies é uma atJtribuição essencial fts co;r-
poraç.ões rpoliticas autonoma.s; é, em relação aos outros ,podere.s, intern'a; cor: 
poris:· isto é, interior n-0 1c~rpo legi·slativo, e,, como tal, sujeito -á. sua exclusiva 
competencia, ipoi's que ·a "elle 1()a)be estatutr sobre as· conte.staçõ,es r.elativas a 
essa materia . Ora, ·as demais regras prescr~ptas 'ªº funccionamlento das As· 
sem'blêa ainda são mais caraJcterisHcarnente interna corrp«YriS, po.is q•ue -nas 
contestaçõ·es a eUas relativas não· se acham envolvidós, ao menos de ma.ne1't;a · 
directa ou immediata, direitos e garàntias de pess.oas extranhas ao seu· col'po. 
, Ou, porta.nto, se rec-0nheoo o 'Prinópio em toda a sua latitude e, per con· 
seguinte, se subtra'he á c-0mpe,tenci-a· Ido 'Pode·r J·ucÚciario toda a materia: re· 
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!ativa â eco'!lomia interna das .A,ssembléas Legisla tivas, ou lirhita·se arbrtra-
riame.nte o ai~can.ce do principio; e a decisão, portanto, não .,se funda mais 
SO'bré o principio, mais s<J•]5re e arbitrio de 1quem -o .pretende aip[p1tcar. 

E', 1p·ois, fóra de ·duvida .q•ue os tribunaes reconhecem, iiacifi.ca e indls· 
cutidamente, .que existem .certas rnaiterd-iots pertine1I1tes â. .organirza,ção e fu;nc· 
cioname.nto :d•as assenrb.1€as JeigiS'lativa;s, que escampáml, por sua naitu:reza, a.t>, 
exame e sy.ndicancia do pGder judici-ario . O motivo por que se aJOham suib· 
trahidas á s ua comipetencia é exaotamlente o de que taes materias, .. embora 
r~guladas em !~is ou na Constit.u!ção·, já se '3Jcham .confiada s â cl()tm.p~tencia 
de um oµ•tro poder e, não sé pód·e adorríittir, daido o principio de separ.ação de 
poderes, duas compete.ncJ.as attribuidas a poderes dist irictos solbre o mesme 
objecto. Ova, .todas as q.ue:stoos rela:tivas aó funcdonamento das assembléas 
legislativas hão de ser forÇosam8'Ilte por. él!a propria reso'lvidas, antes de to-
madas as .'li.las ,deliberações. A' Camara, pots, desde que lhe cabe (le!iiberai;, 
ha de ·Caber necessariamente ·á_ competencia indisperi.savel para yerificar a 
regularidade do procésso das suas deliber:ações. A respeito delle, como sobre 
a constituição da propria camara, podem surgir (l,uvi~das e contestações, que 
se torna indispensavel dirimi-r·. •$obre ' o pfl()1ce·sso do seu fundamento, assim 
como solbre a sua or.ganização, tem a Camar!'L, pOil'ltanito, de tomar o:u. pro"ferir 
decisões, que ponha m termo a du'Viiias., litiJgi.ós e contestações . Ou, por conse-
guinte, taes decisões ',da 1Camara são defini-tivas e~ todll.s as màterias que, 
pela sua propria naturleza, ·se acham comprehendidàs na sua competencia, ou 
não .põe temno a nen.huma, podendo ser, so'bre rtodas ellas, insta u.raida uma 
nova instancia . iperante o· poder judiciaria. 

Uma vez, porém, admittido que a Camara toma verdaideiras decisões so· 
bre as ·tmatierias reJ:a.tivas ao seu 'l:unccionamento., como evidentemente 'toma, 
dkirnindo no seio della as questões 'que sobre .t~s materias se suscitam, se-
gue-s·e .que, sob ·pena d e po:stergação do principio fundamenta! .de separação 
e· de · autonomia dos poderes, .taes decisões teem ca:taicter de.finitiv<J., nãoo les-
tamdb SUjeita,S, ·portanto, tá il"evisâo . -OU exame de O'lltro poder . 

.So1bre· taes materias a éaim:ar.ii .p:ric>nuncia um veroadeiro juJ.gamento, po'n• 
do fim ·ã.s questões ou co•nte&tações •que o provocaram. 

Ou .como diz J éLlinek : · ,. 
"As questões <le si .o pa:rl.amento ·se acha regularmente constituído, si aa 

tormalidades prescr iptas ao prooosso legislativo foram observa;das, não en-
tram na comp.etencia do judliciario . O ifund'.amento não estlá em que taes. ques-
tões con13titUem ~terna do pa1rlamento, _mas em um .ponto, que alinda não 
!oi esclarecido. 

Em c.o·nsequ en cia da influen.ca da doutrina da divisã0 dos pod~res, dei-
xou-se de 1ilbservar •que no .processo legisla tivo existe m momentos q_ue t.ee~ 

a natureza de um ju.l.ga:mento. Reconheceu-se, todavia, que nas deliberaçõés 
collegiaes do parlamento· ·existe alguma c<Jusa de judiciario, como, por exem.-
plo, na verificação de 6.leiçõies ·contestaldas. Deixou-se , porém, de vêr que na 
deliberação de uma camara, d esde que seja toma'da uma decisão, existe uma 
·verifieação (Beurkundung), que, como toda v erificação; pela subsumpção de 
um caso particular so'b uma lei geral , tem umá estreita analogia com um 
.julgaimento. Quand.o uma camara dá o seu consentimento a um pro~ecto· de 
lei, declara que, de accõrdo com a sua convicção, se acham observadas as 
formalidades constitucionaes. IEJla mesma, como t·r~bunal, constata a regu-
laridade da sua deliberação, e um novo · exame da meS1FI1a. pelo juiz, se acha 
excluido ·pela regra non bis in i4em". (Jellinek - Gesetz umd Verordnung, 
pags . 401-402., AnastaJischer Neudruck de.n Ausgabe von 1887). 
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A ded•ucção desconhe\Ce .d'inalnW:rute,, em1quaJnto 'állai rC~\l.ttie li.q_hellea 
qu teem de a.p·plcar a le i a attribuição de verificaT a legalidade da suw ela-
_1boração em todas as suas phases, que tal veriflcação, em !faice do processo 
legislativo, já foi realizaida rpe lo o.rgão competente, com força ol:kigator,ia, não 
sobrando espaço para um , novo exame sobre o mesm.o ·oibjeq.to". (Meyer -
Anschutz - Lehrbuch des peutschen .Staatsrechts, siebenter .A,uf'!age, v. 3°, 
§ 17.3-, -pag. '740·74·1). 

-Não é verdade, como affirma Jellinek, que o fundamento de caraicter de· 
finitivo da:;; ,decrsõ€s das camaras quanto ás · materiras interna-corpo.ris, não 
tinh_a sido ainda esclareci<lo até então, isto é, até a data do- seu, livro. 

Era e 'é ainda corrente na doutrina e jtirisprudencia ing1lerz:as não sô <jue 
aiS d.ecisões das camaras são definitivas, 'como· t arii.bem que o fu:hd.ãmen.\<> des-
se cara.cte;r está na sua posicão como Oourt of recorã, como cêtte de justiça, 
As rde·cisões das ca:ma;ras são, assim, assimiladas a verdadetros julgamentos 
e, como taes, rprovidas de fo.rça executorias. Tal principio. de i•1weriflcabi!i-
dade _das decisões das e-amaras pelo poder judiciair-o Já se encontra na Lnglá-
terra no t emrpo de Henr~que V'I: e ve·m sendo ·ininterruptamente observàdo 
te;n do ·sempre como fundame nto o caracter, que a tae-s decisões se attribu&, 

·... de verdadei.ros "julgamento·s. Ainda no seculo XIX, em tres casos sensa-010· 
naes 0(Storckdale y Hansard 1841; Budit v. A'bbot 1811, e Braidlaugh v . Gasset 
1 &8,3), abriu-se \>nsancha ao poder judiciaro de confirmar, ainda um ·avez, o 
lJIDlncipio .de que as decisões das ·casrus do p•ar1a:mento se aicham subtraihldas 
alo seu exame. Nomeadamente :i;io ultimo caso, a doutrin:a . fo·i exposta e .pre· 
cis ada nos seus termos .pelo j.úiz Sterphen nas palavras: "que, em principio, 
não iha Jogar para um rreexrume da regulartdaide das deliberações da Camara 
dos Communs". E fundamentando a sua decisão, dizia elle, exactamente 
como Jellineck, assimilando as decisões das Camara:r; a um j'ul.gamen.to: 

"A Camara dos Communs não é propriamente uma cõrte de jus· 
tça, mas o effeito do seu privi<legio de rregular ella mesma os eeus 
rpro•prios negocios', revest-e-a do caracter de uma côrte de justi~. 

bevemos suprp'ôr que ella exerça as suas funcções ' de ·aiccli\udQ com 
o direito, ení cuja instituição ella tem parte. Quando, porém, sua 
decisão não se conforma com o di-rei1o, equipara-se ella ao erro de 
um juiz, contra cuja decisão não· ha recur·so. (H its determination is 
not in a;crcordance _with the Q·aw, this resemlbles the case of an errar 
lby a judge whose decision il3 not subject · to· appeal.) (Hat,schek -
EngUsches Staastsrercht, Band I , pag. 268)". 

Ass-im, ou porrque tenham p •caraJcte:r de julgamento, ou porque se reli· 
;ram a int1~na corporis das camara>l, as decisões· destas, nas lll'JlJtOOias rela· 

tivas á sua economia, ·não se acham sujeitas ao exame do Judicia.rio . O seu 
caracfu.r de defhlitivas resulta, exacta;mente, da natureza das maiterias sobre 
que são proferidas, já que rpeJa natureza diissa s ·materias é que a ~onstltulcilo 

cor.fere ás Camaras a •com·petencia de sobre ellas estatuir ou decidir. Uma 
. vez decidi-da pela Camaras uma dessas q_u€St es que lhe s-ão i'nteriores,.sl se 
facultasse ao Poder Judiciario abrir uma nova syndicancia sobre a materl~ 
reara rever a decisão, seria r el}uzir a n a da a comp·etencia constitucional da 
Camara, submettendo-a ao contrôle do Judiciario, que seria o unlco· juiz da 
regularidade do rtro.cesso legislativo, em co'ntravenção ao rprlncpio de auto· 
nomia e de .separação dO·s podere•s. 

As regras relativas ao funccionamentC' é organização das cama.ras, assim 
ais que -·se referem á sua consttução; como ao qworum, tramites e termos' 

do rprociesso legtslativo, discirplina i·nterna, etc., s e aicham sob a exclusiva jU· 
!l"isdicção das camaras, que sobre taes materias proferem decisões com !or~ 



óe julgamen·tos. Nem nos Estados Unidos, qu~ é onde mais dilatada tem sido 
a doutrina da c-0m:petencia do Poder Ji:idiciario quanto ao exame da ~onsti
tu<:ionalidade da legislação, conta a doutrina contraria ·com o assentimento 
da doutrina e a jUrispruidencia. AllltOTes e tri.bunaes existem que soffragam 
a doutrtna de .que aos trfüunaes é Jicito entrar na indagação do processo ~e

gisla.tivo, afim de verificar si el'le se .conforma com as prescripções de natu-
re~ regimental consagradas na Constituição, •poLs, desde .que ta.es prescrl-
'.l)ções sejam estatuÇlas tão sómente i:1o Regiment o, a Assembléa Legislativa 
é o soberano juiz àa sua a:prp1icação·. Mesmo, •porém, a doutrina de que a 
apIJlicà<;;ão das 'regra,s de elaboração lêgis:lativa estatuidas na Constituição se 
<l!Cha silbmet~iida á. revisão ou veri1'icação judioiaJ, encontra nos Estados Uni• 
dos os mais autorizados oppositores. 

Assim, a SuIJrema Côrte americana, :em Field v . Clark, sentenciou q uo 
"the signing by the speaker. of the House of Representatives, and 
by the President of the Senate, in o·Pen session, of an enrolled bill, 
is an officiaJ attestation by füe two Houses of such bLll as one that 
.has passed Congress. It is a declaration iby the two houses, through 
their rpresiding officers, to the 'President, that a bili, rthus attested, 
hà s r ·eceived, in à%e form, c.tJhe sanction O'f the legisla.tive branch o:ll 
governement, and rthat it is delivred to him in obeàience .to the con• 
stitutional requirement that all bi!.ls which pass Congress shall be 
•presented t~ him. And When a 'bill, phus atte'sted, receives his apprn-
val, a:nd is deposited in tbe IJUblic archives, its a,uitbentication as á 
bili tha.t has pafü•(X} Oongress should be de·emed complete ' and unim· 
peac-hable . · 

The resp"elct cww to coequal ·and independent depar'tments reiq\i'!-
.res t<he j'udicial department to a ct upon 'that assurance, ant to accept, 
as having passed Con.giress, all biJls authe nticateÇ. in the manner 
'stated . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .................. ... 
It is admitte·d tha:t an enroLled acta thus authenticated is suffi· 

c ient evidenc·e od' itse'1-nothing to tJhe ·Contrary ap.pearinig u-pon it9 
face - that it Ilassed Gongress. But the contention is, that it car, 

not lbe regarded as a law Of the United Sta.tes if the journal of either 
house fails t-0 show that it -passed in the precise form in which H 
wa,s signed by fhe IJi·esiding officers of the two houses, and appr.oved 
by the President. 

' ' The evils that m ay result from the recognition of the principfe 
that and carolled a ct, in the cusody, of the' se:cretary ·of !S:tate, attestd 
'gress and the appro;v;al O•f the P •l'esident, is cOnc'buSive evidence t ·hat 
by the signaiture of the- presiding offic.ers of the two houses of Con· 
ft was ·passed by Oongress, according to the forms of the constitittion, 
would be far lesse thoin troos•e that wc>wlã -certainly res-uite f'r'om a rule 
makilng troe ' validlity of cong'>ress1onãlenactment depend .1ipon the 
mar111ier in 1.Vhich the journa(s of the respeotive houses ail'\l ke·pt by 
the subOTldinate ·offivers charge<'! whith the duty o! lrn'ep!ng ithem '' 
(Apud Watson - Op Consttt1ition ·- Vol. I , p a g. 297-298). 
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Alguns tribunaes americanos teem, _igualment.e, juigado que a.e 'PF<J<Visí\€s 
cOJnstitucionaes ' relativas a formalidades a 'Serem ob.servaidas ií:a passagem de 
.prójedos são m ·eramente directorias, e teem como .Ui1üoa gararutia o ".jura· 
mento of.fidal e o . sentimento do 4ever", corno se exprime Gfi.ief Justice 
Thurman, da .su·pJ:ema Côde de Ohio. As,sim, o Trilburual de Nova York, em 
:P:eopJ.e v. iSUJpervi.sor of Ochena11go ('8 U. Y. 317) · e a Suprema Côrtê de 

·Ôhio em Pim, v. Nkh01so;n (6 Ohi_o State 17'6). Esta ultima na sua senfença 
àecla,r{l, ex'Pressa reconhe·cer com~ unico juiz da ob.servancia de ·taes· regras 
a ,prop.ria camara: 

, ' W 1e ar:e the·refor>e' ,od' t<he opinion that in .. generiq 1:1he an,ly saie-
•g.uard a;gainst the violatio'n or the.se ru~es of the houses is iheir re-
,gard :for and ,thek eath tQ support the ccmstitution ,olf the \State". 

A .Su.pr€IIDIO · Cõr.be die Pe!11SY'1V'ania, em .Ej11go!l'e v. M'aggee ( 85 'P8lg. 401), 
decidiu igualmente: · 

"ln 1'egaJr'dJ to- úhe llegiislaition !l'eq·u>ixletdl iby t'he coai;st~tu,tiotn, we 
;filüruk the subject is not within the paJe of judici:;Ll inquiry. So faT 
as th.e duty aind the conscience.s of ilhe meimbres mi' the Legi'sla;ture 
are involrved, the law i;s mandatory. T'hey aI'e 1bound by their 

· oaJths to obey ,tb:e ·con&titutio111aJ. mJOdre od' !P~·ocood<i!ng and .amy inrtent1o-
nal disll'ega.rd is· a hreach of duty amd a viol!Lntion of. ·their oa,i;hs. 
But Wlren 0. fü.w ,has bee:n ,pa,ssoo amd ªPIP!l'O.V€Ad amd ceirtWied iln llue 

· tfoom it is no p'a.Tt of th:e duty of jud!i!0~i:·Y tio go béhind tihe [aw as 
·d,uly ce1rtitfüed ito ]ruquix,e iÍlI1 ,to ·ilhe 01bservanic€1 o!f f1o~irn tn it,s passage", 

Em i(jienticos te:rmos •Se ma,nifesta Stimmson: 
· · f'"l\he courts, in the very natu:re of th.ings, are obligeli to accept 

· ilhe ,ena,ctm€;nt ·of tihe law as .condu1sive prood' of th€ compliaince <Jctl tJhe 
ae.gisl1a;tu!!'e witoh the neoossairy :trnrmailiües, ·an(j, cann01t co·ns'ider ques· 
Uo·ns o·f fact . !!'eàlfive to tll;le !!'eg,ularity O!f ,p·rocedur.e". BtimmGOn -
1(lF1e'C!eiral a·nd S1iaiteG 1ClonstdJtucfoinla:es, paig. 2,5·0, nota ·6')'. 

F .inley and 1S~ndwsan ref.er,em a mesma. •lição (Tlhe american exe·cütif and 
executive methods, pa;g . 81) . . 

A do1utrin,a e a jurispruQ.encia amer~caina _se enco,ntram, pois, divididk, 
comõ se vê. 

Na ln1gJatemra, a.o contrario., _ ê canone prucid:ico o de que se acha subtra· 
h1do- ã a p•reciação do judi'ciario .tudo quanto se .refira aos internai-corrpor-is do 
p ,a;rfa;menoo. · 

"1Deen der Richter dal"if die Gultilgkeit des Geset·zesnicht weiter 
i)T!Ulfen aJs ·bis 'zum atithentischen VlermeCik des e·lerks, auf der t}l'i-
.gina.l Kunde. Weiter zu!l'uck, namenrtilfoh in die Parlaments - ver-
ihandiu~g, darf de'r Richter niciht e.tnpringen ;',- a saber: 

."O juiz não de;ve ir, no exaro.e füi validade das leis, a%·m do re-
.gtstro authenüco do Olerk. Além disso, nom.ead!a;mente no p1rocesªo 
·[pa,l'.'11ia'IID'lnar, nfüo deve o ·juiz entrar". (HaJts'chiek - E.ngl~cihes Sta;-
·atsrech, Bà:nd '1, pag. 13'9) . 

O pro,prJo Gneist, que i"ecvnhece ao juiz inglez a faculdade , de yerlficw 
st o aicto que se dá como lei fo.i e.f.fectivamente votado pelas diua:S casas dô 
P'arlam~m'.to, 1re0usa-1he a de entra;r na inda;gação da r,egularidaCLe do proceaso 
dé :t'ormaçãio 1>egis1ativa interior a crufüi camara . (Gutachtein, pag,E;. 11, 2·5~: 

' N?> Italfia rutfürmia. IVe:ruzi: · 
Dottrina e giuris-prudenza son conieo'l'dá ,nel l!"itenere che l'auta.vitá 

•giiudiziaria non pds.sa .sindic'are •i ·cosi detti ilnt<Jrna oórporis, cioê tutto 
•quanto si attiene aHa rformazione ed alia manifostazione de1la vblontlii 
dielie '<l!ure Oann1ere. Cosi rud e:ss'L n.o IJUó si~CLVcan:e 'lia quali:tà · l~gitima 
dei v.otam.ti', ili loro -num€·ro, le forme concui fu presentaita e discullsa 
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Ja legige, 'Íl pro.cediment~ id'eHa votazio;ne, .la numerazione dei voti, 
ec:c. La ragione consiste nella indipendenza degli orgMti della 1egis-
1azio.ne, e nell'autoritã. suprerr..a reconoooiuta aid essi dallo .Statutto di 
stabilire la forma di esevcizio della loro fun.zione (,r.ego•lamenti i.n-
·terini) e nel' contfoUo ~d essi esclussivamente reservato sulla propria 
azione .interna (FHomusi Gue1d'i) Elnc. pag. 7'8, no•ta 2) Pacifici Maz-
zo.ni - Instituzione di diritto Civile Italiano., :5ª ed. a cura de Giu1~o 
rvenzi, v;qL I, .paigis. 6'7-·618., amrta e). 

F .rancisco F .errara expõe identica lição: 
"Tuttayia il \SUO contr:ollo S·i fe.rma ad acertare l'esistenza este-. 

~·ior,e degli elementi deHa Iegg<i: appro.vazione deggli ergani legi,slativi. 
p.romu.J.ga;úone." pub1icazione, ma non puó penetrare nel vestibolo in-
terno della legge apingendo il suo exame sulla osservanza delle re-
;gole di pTOoCledura delle 'C'ame·re, neUa discuzione e votazione, sul nu-
mero ·i.egale sulla ·capacitá a vo:tare dei representanti e simili. Que1Ste 
;imrme riguardano il funzionam.ento interno de'He assemblée, sono jura 
mterna corporils di caratte·re autono1nüco 0he sfug.gono alle indagini 
ldel portere gj.udiziario. (Ferrrara T:rattaito di diritto Givile Italiano, 
viou .. I, pag. ·2'03). 

Conffile com as citadais a .o.piniãu de Alr·aingio•-/Ru.iz ~Diritto Costituziona1e · 
Italiruna, § 481 ~ 697) .· 

Na F1rlança um dos mai•S .roce1nrtes Uatrufüsiiais da matada Ga.s1ton Jéne -
Droit admini~atif, pag . 213), regis.tra o accõrdo da jur~~prudencia e !'la 
doutrlna •quanto á questão de que nos oc.cÚ.pamos. 

Entre nós, R.uy :Ba.r•bosa, sem discrepar das autoridades já citadas, pro-
nunciou-se, de manei:ra incon!funfüv·eI, em !favor da doutrina que acabo de 
e:irpôr: 

"A thernria gewalmente acceita dá po·r null~ as leis, na g·estação 
das quaes não se ·observare·m as formas impostas pela coinstiotuição ao 
:~·o·cesso Iegis}ativo. El o que mais é, quando os actos inculcados pow 
leis , aipresenta:m de>Leitos dessa natUJreza, o Poder Judiciario n.ã!o lhes 
·~eve dar execuçãio, ainda ·nos ·paizies onde -0s .tribunae:s não exe·r·cem 
a autor.idade, re.::onhecida na Amerrica, aos tribu.naes :f,ederaes, de pro-
:nunciarem a in1constitucionaltdade das le·ts". 

Parace, pelo que· se lê até aqui , que RJuy Zarbosa adopta · a doutrina ra-
dical de que . ao Pode.r Judioiario tncum.be avei'iguair si lforam o.bse•rvadas t-0das 
fü3 100grfü3 da ~0Jboraçãio 1legis'l!lit:ilva. Assim nãio é, entrretan:to, como •se vê dos 
termos em que continua a sua lição·: · 

"Mias essa i'fllà,a.ga;çáo se enderra em lfiln-Vtes breves e p~i3icisos. ·.O 
que o Poder Jud~cmrio tem que ·examinar é o concurso dos tres orgãas 
iegisT!at~vas, ~st<J ~, verífi;OOll" s~ ws Oamvar1as d~Ziõeraram, si o· Ohe{e 
de Estado sanccionou, si se operou demdwmente (i promulgação, a 
p·u,~liilcaÇ>áo do a.mo" . ' 

Ora, si o processo· de ·e1aboraçã.o legislativa, que . en<volve ·cu•lminante. ma-
ter1as de 9.r<lem puhUca e J~da com .gwamrtias e inte1"€Sses de incalculave1 
!mpoirtancia . ·e1 muitas vezes, de de•sm·arcaido vulto, constitue ,obdecto de ex• 
dl'lllSiva jurim.cçãio da Ca:mama, que sol:me elle .~tiue de mod odiefil.nirti'vo ie 
ln·evogavel •não se co'lllJpréh.e.ruie que sobre a materria reJativ·a aos privHegios 
e llrerogativais ·parlamentares se Temo•ve~se , do Cong.ressG pa;ra os tribunaes 
a competenc'ia de sobre el'les estatuir e deddir em ccinflkto com o.s termos ·em 
ciue as proprias Cam·aras -OS de.fi·nerri, derr..arcando-ihes a extensão . 

· Admittil--0, seria, evidentemente. desgua11necer as Clamaras dos seus ins- · 
trumentns de preservação ·e de defesa, collo·ca,ndo-as á ·m.ercê da discripção 
e .do arbitrio de um outro poder, a que assistiria a fll;culdaJdie de remover ad 
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11'1iitwm os ·ldmi1tes das p1r.erogia.tiws parla.m)ed:lltares;: podendo, -consêguitnlte.-
menite, reduzil-as ou m1ng'-uà1-as a seu bel ip.ra:zer. 

1Si, pois, em regimen representativo, as Carr.airas precisfLm, paira a sua 
~ndepend~.ncia, d.e ser rodeadas de privil~gios e de prerogativas, taes gal'an: 
tias sõmoote poderão ser e:llficazes si subtrahi1da:s ao juízo e apredação dos 
demais pode·re,s, rese·rvada ás .A.ssemb.Jéas a com'.Petencia para deiflntl-as e 
•construil-as, decidindo, so-beranamente, so-bre a sua extensão, violaçãoe sus-
pensãiO. ' 

Pra'1:ica ·oonitraria redundaria em conferir ás Camaras sob a appairencia 
de gairam:ttas e die pritv~leg·iQS)~ a posição !p'I'lecair.ia e s'lllb'orillin:àda, ~~ompati\rel 
com o seu paJpel e as suas fu.ncções, de submetter-se, em quetsões relativas á 
sua indepepdem:eia e autonomia, a jurisdicção estranha e superio·r á sua; au-
toridade. Ora, o que a hi·sto•ria do systema repreoontativo de governo d&'-
moin.stra, e-rr" todas as suas .phase•s e crises de ·crescimento, é que as Camaras 
Jegislaitivas sempr.e ,vindi1caram, com.o essencialmente e indispensavel ã sua 
üíd,ependencia, a d'aculdade de regular por via regulamentar a decidk !POT via 
tiu~li]cdonal a mate.ria ~aitiva aos seus Ji;riev1]eg;ios e ip<I".er,ogativas. Remo-
rvidla das Carrruarais , esta attrlbuição, o po&er a ·que . se con:fer~ir a oompetencia 
·de estatuir scibl!'e as 1p.rero1ga,,tivas em questão, terá , vktualmemte, à ~acui

dade ·~ desrt:ruil-as e deisconh.eool~. ou pe1'0 meoos, 1die dJo>Sa~-ais e graduail-aa, 
enerva'Ildo ou 5uppriml.ndo, assim, o.s apparelhos de protecção ess~nciaes ao 
pleno funccionam€nto das A:ssemblêas legislativas. Si, em resumo, a indepen-
demcia e aitiuooromdiiJ, dás A.ssemblêas piclllitiicais ~,gJllificam ·alguma cGusa, hão 
de., necessariamen~, ,signifücar que taes Assemblêas a · s~ mesmas se CGnsti-
tuem, se r.egulam e se .protegem. ' ' 

.Aiccresce, po·rém, que tal CGmpeiencii·a i!'eSUlta do ipxoprio instrumento 
constitucional, que confere ás Assêmbléas legislativas, na n:atel'ia referente 
ás suas .immu'Ilidades, privilegios e pl'erogativas, fun,cções de caracter estr'icta e 
eminentemente jurisfüccional. · 

Qual, com ef.feito-, o poder a que a Constituiçã,o commette a competencia 
de .àiecllicliJr dQS 'Cl3Joos em que se trata de &nrv:iiolàbd!J,id0oo ;parJan:n:eiruta .ire a. que 
,poder a mesma 'Constituição rec-0.n:hece a ex-clusiva faculdade de desvincular os 
representant,es da naçãp do-s' apparelhos pirotectores da sua invio-labiliqade e 
segl.J.rança IJessoaes? A's proprias .Caml:!-iras legislativas. Ora, não se com-
ipreihende que ao lado desta competencia e com eUa confrontando, instituísse .a 
co.nstituiçâG uma outr·a oom:petenci·a cobri·ndo o mesmo campo e exercendo-

~se sol:)re o mesm~ O·bjecto da primeira. Seria suscitar de ma:neira permanente 
e insoluvel um con1'lkto de jurisdtcção entre dous IJOderes igualmente In-
dependentes e suipl'enios. 

\ 

Onde se encontra a jurlisdicção1 ahi esjlá, virtualmente, o poder, não só-
mente de decidir, mas de iregular. A -0onstltuição, pOa."êm, não conf.ere rt~ ea-
maras apenas a jurisdi.cção, mas, igual e simultaneamente, o poder de regu-
lamentar a mateTia sujeito á sua jurisdicção. Assim, o ,poder regulamentai', 
que lhe é confe:i;ido pelo art. 18 da Constituição, envolv·e materi'as de subida 
imporrt:ancia, taes sejam as refel!'entes ao ·desenv.ol;vimento e -0onstrucoão dos 

-temos constituci-0naes relativos ao seu funccionamento e organização. O Re- ' 
guiamento da Camara constitue, portanto, u:rr.a verdadeira lei organica desti-
lllada ao desdpbramento e actuação das clausulà,s CQnstitucionaes que se rere-
rem â sua constituição, funccionamento e indeipend.encia. Do simples poder 
reguLamentar . recon~ido pela Comstituiçã:o fu9 Ol:rnJar'as legisa;ltiV3JS irerultam 
OOil!Seque111ciias da -rr~ais alta âlniportlµicia, s:eind'O, àlenitre tooos., a mais ouQmii:-
mante a ore.ação die ·'lim dàreirl:Q d:iscipQ.Lnar, aigu!ll'JaJs vezes die OOII'aoter IJe:nail, 
pois muitü>s · regularr"entos le,gislat!;v-0s permitrt:em ao ·IPresiQ.ente ou ·li ' Gamava 
applicar aos seus membros penas diS'CipUna!les, que importam ma pTivacão 
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de vantagens; restír;icções e suspensão do mandaroo e até privação da liber-
druJ..e. 

!Os poderes conferidos ,ã;s Camaras .Jegi,slativas ·pela Constituição em todos 
os neg\Jdo.s il',elativ.os á sua economia ·são, portanto, os maios extensos, en-
volvendo, assim, toda:s as materias referentes ao seu funccionamento, de que 
são · P·resuppostos fundamentaes os privilegias e pre.rogaitivas destinados a 
ru>8eg·U!I'3Jl' a = 1ndepende.n.cia. Uma v·ez subbrahildia áis cam.a:ra.s a com-
~cia de 'f,ormuJar o:u ·CO!nstrud.r oo seus pr.01pirios privilegtos, o q.ue se teria 
po·sto. em questão ' era todo o mecanjsmo legislativo, qúe se teria, assim, des-
dü!rticado do sieiu il'eve.s'1:dimteil1;to pro,tector, ex.pcmd:O-o ã. aicção das eil'osões e da 
ferrugem, que acabar.iam minando, comendo e destruindo as suas peças es-
sencÍaes e os ap·parelhos indisspensaveis á sua vitalid·ade. 

Em conclusão: os priviolegi·os, immunidades e pr·erogativas parla;mentare~, 
é a lJ'I'Opria Ca:rr:ara que as define e demarca-.lJhes a extensão, seja supp.rindo, 
pelo seu Regulamento, ás emissões ou silencio da Constituição, ·seja desenvol• 
vendo e ç,onstruindo as clausulas constittucfo.naes a eHas relativas. A's pro-
prias Camara:s é que toca igual.mente a compete ncia, de que nenhum outro 
poder parti-cd'Pa, d 0e fürimir as duvidas e contestações ,relaitivas aos seus pTi-
vilegÍos e pQ·erogativas. 

A Commissão de Constituição e Justiça, attendendo ás razões. e funda-
mentüs que acaba,m de se!t' expostos, é de parecer que a Prestdencia da Ca~ 
mara tem ex·ercido regular e coi!'rec<tamente as suas attribuições, relativas â 
publicação. do·s debates pa rlamentares, devendo, por isso, ser archivada a Indi-
cação n. 2, de:;;te a nno. 

Sala da Comn:iJssão. de C'onstituiÇão e Justiça, - 30 de ,Junho de 1925. -
J,oão Santos, P:r·esidente, interino. - Fran.c~sco Campos, R~lator. - Reoo 
Barros .. - Darti~l de µeDio. ~ Getul~o VMg,as. - Raul Machado . 

PARl!lCElR DA OOMMISSÃO DEI POLICIA 

A Oommissão de PoUoia, tendo examinaido a 'indtcação n. 2, deste anno, 
do .Sr. !Deputado is~ Filho, e ,o parecer que sobre a mesma emittiu a douta 
Commissão de Constituição e Jusfiça , e attendendo que, de accordo com as 
cõnclusões do referido :Parecer, não se trata, :n0 . ,caso, de :reforma do actual 
Regimento da Camara, o qual, no tocante á questão :_da publicação dos de,-
·bates parlamental'es, t em 'sido bem i·nterpretado e executado ;pela Mesa, julga 
desnecessaria a s ua aruidienoia, [por ,nãQ se .verificar na especie a hypo:t:hese 
do art. ~,6,8, § .1° druquelle '.Regimento. p 

1Sala das Commissões, em 8 de Ju1ho de 192'5 . - Arnolfo Azevedo, Pre-
siG.ente. - Heitor de Souza, 1° Secretario. - Booayuva Cunha, 2° Secretario. 
- Domingos Barbosa, ,31° 1Sec,retario. >- EphYgemi,0 de Salle&, 4° Secretario. 

SESSÃO DE 17 DE JULHO 

Discussão · u:qica do parecer n. 12, de 192,5, mand·and\J archivar a indi-
cação n. 2, ~deste a nno·, relativa á ;pubJi.ciâaide dos debates parlamentares; 
tendo .pare<füt' da Oomim:iS1Sãio de P~11c1a . 

O Sr. Sá Filho: - .Sr. Presidente, o brilhante parecer ora em debate 
da ho·nrada . Commissão de Justiçà, <lepo-i's de considerar perfeito e irirepro-
chave1 o Regimento d,a Camara, conclue por uma verdadeira :rr:oção de con-
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fiança e de- applausQs a V. Ex., deante d@ modo de proceder da Mesai no 
caso da publicidade &o.s áiscursos parlamentares . 

Ora, S•r. Presidente, a indicação -que tive a honra de d'eirmular, e que não 
se i•nsp1rou nem na simplicidade optimista de Pangloss, nem :no-s temo·res si· 
ni.stros de Cassandra, visa ohje.c.ti'V'o muito ._ m ai-s .aJte do l{J'UG uma mêra, ques-
tão pessoa,!, pois· rp 0retende defender a liberdade d:a tTbu'Il?- parlame:ntrur, pFI· 
mmra razão dle, iser iel!o' lPode-r Legislativo. 

Nã.o ha duv.ida que a minha indicação vale tambem .como .e> protesto de 
uma attitude individ-ual, bastante para a minha ·consde'Il'cia; mas, s·em pre· 
juízo desse aspecto, ê um convite á definição de responsabilWade e um appello 
á Camara, :para' que não deixe de manter, no exe-rcicio de •suais preroga'.itiva.s, 
o mesmo elevado sens.o de dignidade oom que vêem cumprindo seu, dever, os 
ou tr01S IP'Oidie.res rp'OldtJ:iloos dia !Nação. ' 

Era minha espeotativa,' entrefanto, como vejo que é !igualmente a da 
Clommissão de ·Po.Jicia, que a Commi•ssão de Justi'ça, depois de illum-inar o as-
srumip1lo, oo<n'cilu~s·s·e 1Pll'op1:rn'do emendas miclldiificatirvais ou escJarecedciras dos p110-
jec-tos regimentaes, na parte que se r .ef-ere á pub.Jicação dos debates . 

Não o tendo feito a Corr.missão, j.ul.go,me obrigado, poi· uma questão-de 
J.çgica de attitude, a apre-esntar, como additi·vo á conclusão do .PM'ecer, um 
pro•jecto de resoJ.ução, ou que melhor nome tenha , p·rojecto que se me af'gurai 
consultar, não- só o ·esrpirito do regímen constitucional, -como ainda as deci-
sões _ uirUif-Oll'mes pr1oct'érid3Js pelo seu unico ill:Jltea:ipirete soberano. 

-De accõrdo com esse projecto, o P!residente da Cam.a.ra, por st ou pelos 
membros da Miesa, authenticará com o seu visto todas as cópias dos discursos 
q·ue lhe forem _ arpT.esentadas pefos Deputados para o fim da publidda;de . 

1S0Ucitando ª ' V . Ex. e ã Cail1aÍ:a licen ça paTa offerece'r essa emenda a'O 
Regimento da Casa; declaro ainda, s-r. Presidente, que me reservo pij.ra't o·P· 
p-0·rtunamente, discutk, de modo .mais longo,. o pareoor da Oommissão de Jus· 
tição d'esde que vernha a debate a em•enda, que cóncretiza e ipositi<va. de manei-
ra caibal, o pensamento. da indicação. -

E ao teI"minar, Sr. P ·re:SiC.ente, con!fio que a Ca:1:9ara não abdicará das 
SIUas preiogativas, e .estou <:erto de que ena saberá salvaguairdar a dignidade 
da. tribuni. parlamentar, que ê, o r -educto mais f.or·te das liberdades pu15iicas . 
(M:u,ito beni; muito bem. O orador é cumprvmentado). · 

.Vem á Mesa, -ê lida, apoiada e .enviada ás Commissões de~ qmstltulção e 
Ju,,;;ilça e de Poliéia a seguinte 

ElMEINDA A>O PAREOEIR N. 12, DEI 1'925 

- · (DiscU>ssão unica) 

'(AJd1d'itiv:o á c'o1n0luSã.o dJo ,parecer n. 12, de 1-9<2'5-, dia Comrrris1sãó dle Jus· 
tiça). 

A-ccr escente-se onde convier ao Regimento: 
_Nr,t. O iP:res~den:te da Cairnara, por 1Sli 101u ,pellos mem•bros da M:e&a, ' 

au'1lhernticairá com o seu -. visto, todas aS' -cotp;ias dos dds•oorrs'Os. quie 1'~ furem 
ª'Presentadas .pelos Deputados para QS fins de :pu,blicidade. 

1Sa.J.a das sessões, 17 de Julho de 1912·5 . - Sá Filho. 
Em seguida ê encerr·ada a C:i1S'cussão tlo parecei; n. 12, <ie 1·9'25, e, adiad!J' 

a votação atê q-ue as retferidas Commissoos deem parecer sobre a err:ooda o.f· 
tfere-cida. ( Pausa) . 

A Camara approv?u o .parecer. 
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Carta do Ma,rechal lzidoro ao Deputado Azev~do 
Uma <*> 

Fóz do J.guassú, '27 de 'Fevereiro 'de .19!l'.5: 

Ao lLLUSTRE SR. DR. AzEMl:OO !4MA. 

Os meus :me]hores cumprimentos , 

A honrosa visita -06 nosso estimado amigo deputado J. B. Luzardo aoll 
acampamentos das !forças revolucionarias da·· DIV1SÃO s. IP'AU,r.o llá-nos a -pri-
mei·ra e feliz o·pportunidade de !!alar ao vainguardeiro da . :Revolução que, com 
coragem civica hoje tão rá.r<?.i, tendes sido na Camara dos Deputados. E µossal!I 
primeiras palavras são de rec~mhecimento, de solidariedade e de gratidão 
ã;quelfo que rompeu primeiro o sitio da mentira oif'ficial e ao silencio com que · 
nos tentou a:;;phy;dar· o beirnardismo. 

Por um< lado, o assassi1nato da imprensa,. a feroz mmsura postal e ,tele-
graphica, o eucarc.eramento· , ue milhares de cidadãos da nata de todas aa 
classes e profissões, a injuria, que · não ipodia soffrer o merecido castigo, a 
calumnia, que não nos era peirmittldo esmagar, - tudo isso 'Para fazer crl!r 
â populaç.ão bra~ileira e ao mundo que nós não existiamos, qtJe não tinhamos 
razão de ser e que estavamos mortos. pela inditlferença, nacional! 

iPor outro lado, nas fronteiras extrangeiras, alêm de eSbanjar a rõdo µ 
<linheiro extorquido â miseria do povo, pagando centenares de espiõi::s, obU-
nha-se o •concurso das riações vizinhas, ·crnias autoridades nos negaram pão 
é agua, não permittirão que embarcassemos em seus navios, que desemllair-
cassemos em seus portos, repellindo mesmo os .nossos doentes que procura-
ram abrigar-se sob a bandeira argenUna, como succedeu, entre outros casos, 
éom o .capitão Dr. Bairbosa Lima, que foi ridicularizadp pelos espiões brasi-
•ledros, que ·se acham em Puerto Aguirre em missão· bernardista, alêm de 
maltra tadQ pelas autoridades do ,porto. Esta vamos pois segregados do resto 
ao mundo, apenas ·em contacto com o exe·rcito ibernardo-ibrnrgista qu~ -
esse sim! - sabia bem que nôs existíamos! ... Fór.a d'isto, quasi sem éciho, 
a,riezar de varonil e potente, era a voz de Azevedo Lima que nos amparava, 
denunciando a tyrannia que nas trêvas" lobrega e .silenciosamente, viola a 
corres'pondencia, es·piona, devassa, encarcera, de.porta., maltrata. enxovalha 
0 eSbo1'e teia, desde o orperario-rpária a té o official do Exercito, farda;do ! .•. 

·(*) Lida da tribuna na sessão de 12 de Maio de 19'25, pelo deputado 
Azevedo Lima. 
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Nem mesmo algu'mas familias de revolucionarios escaparai;n . â san~a covarde 
das autoridades policiaes e militares, do bernardismo ! 

Mas o que dura vence e surgem Bergan;iini, Caetano da ·silva, IPUruo 
Casaéfo, Luzaxdo, w ,ence·slau Escobar e Henrique Dodsiworth que se aiUnha-
:ram para o rbom combate 'na C'amaira dos DeputaQ.os.. E em seguida aJPJpare-
ceram Lauro 1Soàr.é, Muniz rSodré, Antonio Muniz, Soares des .Srui.tos e mui-
tos, no Senado. E Bal'.'bosa Lima, o mestre àustero da palavra, que é um 
raio ·que fulmina, d'az ouvir a sua voz que ribqm·ba pelo paiz tnteiro. E · Alssis 
Brasil cobre ,c0m o seu prootigio a Revolução, empunhando a ibahdeira sa-
,grada, digna de· ·sua vida de impoUuto republicano. Eis, ahi est'â o vendaval 
que se gener;tliza, que levará por deante todos. os obstaculos, puJiiicando e 
saneando, afinal, a a tme:sphera rhephytica" .dos' sindicatos ;pluto-olygarchicos 
que e·xplorami a politicagem rendosa. 

A ·principio, pelo sitio fero,;; do silencio, da mentka e di!. C!J;lumnia, ai· 
guns, por ve~)iacaria, outros, ·:Por medo, -putros de bôa fié., . peF.guntaFam: 

- Que é isto? Que rquerem os RevolUJc1onatios? Qual o seu programma? 
Quem é o ,01::\efe e que autoridade intellectual ou moral o recommenda? 

Ago11a, ,que jã podemos ser ouvidos pela Nação, ·vóu responder âs inter.-
l'egações ;l:Cimá.' ·Antes de tudo, o ·movimento íniclado em São' Paulo ifoi a 

· manifestação ct.mcreta do estado . dçis espíritos no ~rasi.l; profundamente 1e-
volucionado. ' -

•PROG'RA:ll!l::MA? 'Mas ruguem prl'l<JiSa de programma para ded'ender a pro-
priedade e a vida~ quando aes·altadas por ~ma olygarohia, ou pera pluto· 
cracia, ou por um syindicato que explora, repito, a rendosa industria- da'. ·po-
li ticalha ?-· • ' · 

·Examinemos, entretrunto, a~ causas da nossa acção revoluicdonairia. Jljá1> 
sendo versado na complexa scíencia so·eiologica, eµ e .os meus compa!1fileiros 

· somos sim,plistae ' e raciocinamos os ·f.a.<itos. 
iPhantasticamente rico, o Brasil, so:ti ' o ·ponto· de vista !financeiro, está 

fa:llido e NÃO PÔDE ·PAGAR os· FAl!ULesbs JUROS da sua \fabulosa à.iv.ida, · apezar 
dos m:-nhões de ·contos de !l'éis extorquidos ao povo ;r:iestes ultimos 20 a.nne11, 

Bhantastfoamente rico --' sob o aspecto ecónomico - o BrasÜ contem-
pla ú.ma o1y;gar.chi!a p~utocratica enriique.;€'r até a q.Uiinta gel"açãa·, emquanto 
TRINTA MILHÕES l>E "HABITANTES, quasi em miseria, são cada vez mais ex:plo-
rados. 'Elsses -10 mil, do vasto syndicato, são compostos dos grandes '.indus-
triaes, SEi\lS parentes e ·amigos do ipeito;· dos i1Jresidentes da' Republica, preel-
dentes dos Estados, senadores, ·deputados federaes e estaduaes, parentes, 
compadi;es e nepotes de toda a "sorte. Ao ·passe que esses 10 mil enr1quecem, 
como accentuei, até a quinta geração, o opecrariado. e · o povo, uns 30 milhões 
de espoliados, sem direitos de ordem alguma, estão quasi na niiseria, ;por 

'uma ARTIFICIAL É CRIMINOSA CARESTlA DA VIDA- ' . 
1.Aip,parentemente 'ilivre, porque é uma Repu!blica com leis organfoas ibôas, 

o 113rasil, .examinado •pelo lado político e administrativo, ê um'a prostituição! 
Haverá quem queira faictos? Entrre mil a!hi vão aiguns: a intervenção no 

Estado do ·Rio, a eleição de senadior no Districto Federal, sitio preventivo 111a 
Bahia e a masca rada interve·nção :no Rio Grande do Sul,- a NOME&ÇÃO de pre-
sidentes da ràe;publica, de Estados, de senad·ores e deputados· federaes ou 
estad U:aes, 

' . ' 
H~ve!"â alguem, medianame·nte culto, honesto, que· negue a verdade desta · 

lj,geira expo.sição? E será ainda preciso um 1program:mà a;e .tmeses mais ou 
~enos acaderp.icas sobre pairlamel).tarismo, presidenciállsm_o, dfi!mocrac-i~, ,_pará 
justificar a ~mção · d'aquelles que 1não quizer8!Jn esperar que a Nação lfallisse 
e fõsse v endida, para sómente depois reagirem com ª's armas na mão? 
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Não temos dll{ida em d_eclairar que IIlossa lei organica é uma das ·mais 
Jiberaes e repu'bUc3J:Q.as consti:tuições do mundo, comquanto seja necessario 
reformai-a, como tudb 1que é O'brà de homem e que deve estar iíe accôrdo 
com o progresso, 0que _não [»ára, .com a · experiencia, que ·ensina e com as 
novas necessidades q.ue a politica mundial impõe . 

Todos sabem -que um co.n senso deve exietir entre todas ag ins-Ütuições 
do paiz e en tTe as do paiz e as do mundo civilizado . Mas isto se ifará pe'll -
sada e madura;mente, consultando ho.rflfutamente· a Nação. Q que ·não podia-
mas, -era esperar que o ·doente morresse, para lhe darmos o remedio, de 
acção violenta embora, mas aibso1utame·nte im·pre11cindivel e urgente. 

Das interrogações feitas no inicio do movimento, só me !!'esta responder 
a corrcej'nente ao c hefe. Era este, a ·meu vêr, o calcamhar de Achil!es da 
Revolução. Êu, auxiliado por uma · dezena de abnegados officiaes, fui de 
facto .o preparâa.or · do movimento, :Palanéeando, conectando e coordenando 
elementos materiaes e . pessoaes, mas• o fui per instancias censtantes, conti-
nuadamente reiteradas, dessa dezena· de Olfficiaes do Elxercito. Desde logo 
senti o ponto !fraco ·ao movimento: ausencia absoluta d e um chefe, não 
SÓ de valor COMO, SOBRETUDO, DEJ MAL RE'PEROUSSIÃO NAS CLASSES ARMADAS El NO 
BRASIL INTEIRO ~ Todos os meus companheiros civis e militares são testemu-
nhas do ardor com que, durante mezes, verbalmente e por e.scripto, 'bati a 
todas as portas, faHando ou mandando fallar a algu.ns marechaes e generaes, 
offerecendo a che!fia do movimento, ficando eu auxiliar, com qualquér deno · 
minação, de quem fôsse o che\fe com os reque.sitos a lludidos·. 

Nome humild~ e olbscuro '.no Exercito, figura apagada no mundo civil 
e militar, previ, com grande c•lareza, a ex;ploração que ' se faria contra a ~-
volução chefiada por um quasi João Ninguem. : . · 

Offereci, pedi, roguei a dive'rsos, cujos nomes não •quero agora declinar 
e to·dos :fizeram "forf<J;it". Então, os meus companheiros. puzeram-me a d'aca 
ao ·peito: - .ou eü seria o -chefe, ou o movimento não se faria, fic'ando eu 
responsavel ;por tudo . . Verifiquei aJhi qµe, 11.s vezes, é .precisa mais cqra;gem 
para não fazer uma cousa di.flficil e .pei'igesã do que para tental-a. 

Não tive a nimo de resistir e eis a'hi o moüvo porque a Revolução não· 
teve um •cherfe de r e nome, m·es'mo que .esse chefe fôsse u-m medalhão·. · Não 
se vive ein m eio· hostil ; os costumes ·brasileiros requerem "nomes" afama-
mados, eu não o tinha e, daihi, os primeiros ' fracassos do movim·ento, pois, 
p·or velhacaria uns, por medo, diversos e de bôa fé, muitos, todos se apega-
ram a. isso .para fugirem ao cum-primento d,o 'dever civlco. · 

O {'aso é ,que irrompeu o movimento armado e que, segundo o plano que 
vos darei no final desta, a -gemero.sa capita! paulista cahiria eI!l nossas mãos, 
sem um tiro, si ·não fo sse uma fá!Iha 'que o aleijou . E' preciso que se saiiba 
que São Paulo n ão e-ra sinão um objetivo transitorio .nosso. Uma parte do . 
plano, simples, de !l'.acillima execução, m as decisiva, lfalhou e da·hi a batalha 
q.ue durou quasi um m ez, ininterruptaimente, atê a retirada. O que foi essa 
série de -combates já está mais ou menos descripta no livro do general Abilio 
de Noronha e que nós, Revoluc!ionarios, subscrevemos -gostosamente, quando 
compara a nossa fra,que21a militar co·m o gra.nde numero de pessoal ibernar-
dista e seu estl\pendo apparelhamento beHico . · 

Em ·meio ã lucta, que faziamos durar· esperando o pronunciamento da 
Nação, faziamo-nos estas. penosas interrogações: A indiffere·nça dos nossos 
companheiros e das populações brasileiras SGTã a nossa c ondemnação e a 
nossa conducta será ·criminosa? · 

iPouco durou a duvi-da cruel. A .generosidade, o nethusiasmo e as accla-
maçõe·s da ·po.pulação da formosa capital paulista, a destemida valentia das 

. familias misturando-•se a udaicdosamente aos nossos soidados para levar-'Lhes, 
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gratuitamente, , as refeições nas proprias trinchei-ras, trouxeram-nos a pro· 
ifunda convicção ·de •que eramos os verdadeiros represe.ntantes <lo pa:iz e que 
a situação po!lttica de .São- Paulo era tão artifücial e ifalsa ,comp a de todos 
os outros Estados. A maohina compressora que escravisa a opinião é sempre 
a mesma, em •S. 'Paufo c9mo em Minas, como no Rio Grande·, como ne Brasil 
inteiro, e as pCJ1Pulações rodas só es·peram o momento azado· para•· respir.ar 
livremente. 

Deixe-se que o senador Bueno Brandão aparte·ie o mestre da palavra -
Barbosa Lima - dizendo, frouxa;mente e sem convicção, que Minas pr.esta 
seu cone.urso ao governo, aliegando que mandou para a g-uerra alguns sol, 
dados de policia, recrutados 'e pagos a tanto por dia ... O Olfficialismo dos 
Estados nã.o· representa a opinião e esta não é tamlbem representada ]jlelos 
rpoliciaes. Basta o estado de sitio perpetuo, na maioria do Brasil, pa:11a prova 
pTovada de ·que o iber.narfüsmo -estâ mo-r"to pefa opinião õ'rasHeira, 

Nem se diga que o '.El'Cercito NaJCio-nal_ o ampara , Não. Basta v:êr que 
ha quasi l .000 ·officiaes de. terra e mar nas enxovias do Gener!J;l Santa Gruz 
e iMarec'hal Fontoura; !basta contar os que estão comnosco; basta rottentar 
para o numero i·ncl}lculave1 dos que, sem estarem -aqui, o governo bernar.· 
dist<a não tem forças para ma,ndar contra nós, pa,ra vêr .Q.ue é UMA MINORIA 
E>ONA DA FORÇA e dos rec1ursos da Nação, -que o tole11a. ·E desta minoria ainda 
é !Preciso subtrahir aquelles que, em ponto de vista a,trazado, honoota:mente 
pensam que estão cumprindo o dever de defender ·o principio de autoridade, 

, O principio da, autoridade.? Onde a autoridade sem leis, go<vernando com 
~mspeBsão perpetu-a das- garàntias constitueionaes? 

Quem não sa,be, hoj_e, . que os governos não têm autoridade iBtrinseca e 
que seu poder lh<?S a,d'Yem do cumprimento das )eis,? Que paiz livre, regido 
ppr instituições re;pu'blicànas, admitte, ho'.ie, que o !homem, envergando a 
farda,. p_erde suas qualidades de homem e de patiiota? Centenas de oWelaes 
do Exercito e da Armada estão presos nó xadrez, na Casa de CorrecçãQ, .mui 
geladei-ras da policia, de cam;bulha,da com a escoria dos criminoso~, màltrata-
dos, desfeiteados e enxova!ha;dos. Isto é legal? E que:rem nos convencer de 
que o Exercito pactúa com isto? Pors ENTÃO UM OFFICIAL no .ExElReroo É PRESO, 
INSUIJl'ADO,. ESBOFE!l'EAJ)O E INJURIADO E O EXERCITO PODE SER BElRNARDISTA? 
~ Quem não comprehende a ' r!!-zão do augmento dos e.f.fectivos das pol!ciaa 

e dos armamentos no Rio Gr.anà.e, '8 Baulo, Minas, etc.? 
Que:m não vê que o judas. tradicion:al, a,pedreja,do pelos garõtos, que!· 

ma,do e e'straçalha,do nos saibbados- de Alleluia, É HOJB UM "BONECO, coM FARDA 
DE OFFICIAL DO EXEROITO. 

Não, mio! vezes, não, o •Exercito de osorio, Deodoro, Floriano, Benjrunln 
e ·Senna Ma,duretra não é bernardista! Por factos inffnitamente menores, mas 
offensivos ao pundonor militar, o glorios~ Exe·rcito de 89 preC!ÍIJ;litou a pro· 
cla,mação da RepulbUca. 

J)e 'facto, um conhecimento imperd'eito ·da alma paulista trazia-nos o 
rece·io de que, uma; ·vez capturada a aapitaJ.. morr·essemos asphyxiados ;pela 
hostilidade da polJ;lulação progressista, industrial, capitalista, commercial e 
agricola . .. Mas nossa estada na ca,pital, as manifestações dos mimiciopios em 
sua qilasi totalida,de, os applausos e restas com que nos recebi·a,m, atravez do 
Estooo, demonstraram 1cabalmente que, apezar das mach!nas ]ler-feitas do! 
synfücatos pluto-olygarnhicos, a.indá não conseguiram matar ·os ifühos dos 
bandeirantes 

Eis ahi, meu eminente patricio, B'em concatenação pelei tur.bil-honar de mi· 
füares de assumrr:itos e impressões, ãcceleradamente ditas pela an.gust!a do 
tempo, as idêas que nos impulsionaram, os motivos ·que nos fizeram á:gir e 
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as provas de que nossa conducta obedece aos dictames d.o vero patrio-
tismo. r • \ 

Apezar do :Mareclhal Botafogo, em entrevista á imprensa do PnLta, haver 
dito que nós, revolucionarios,' eramos· uns "foragidos em regiões de se1Va6 
innospitas", inhabitaveis 'por fa.\ta de recursos, "conQ.emnados a morrer de 

· i!'ome" ou a emigrar para o extrart.gei-ro, a vastissima. zona que occupamos, 
de Guahyra a Iguasslí, ao Piquiry, Santa Cruz, cascavel, Deposito Central d& 
Santa Helena, Catanduvas, etc., é extraorfü.nariamente rica, cortá.da de cente:-
nar'es de estradas, onde se anda de ailtomovel a 50 kilometros iPOr hora, na 
média. Ha milhares de muares para carroças e -car.guekos, centenaa.·es ~e 
'bois de carro e centenares de ciarroças, com mudas de animaes de 4l ·em :i 
léguas. 

!Estas estradas levam,, a 'galope,' das fronteiras argentina e paraguaya ao 
coração dm Estado do rParaniá ·e conduzem á !fronteira paulista, facilmente 
alcançada. 

Agora, para terminar esta prelixa cârfa, devo ligeiramente dizer-vos 
que nosso .pro.g:ramma inicial, Já tantas vezes pu'bllcado em jornaes e pro·fu 
sarnente distri>buido em boletins na ca;pital pauliista, contém, eritre . outros: 
tos: Reforma da Constitu~ção, ·voto secreto e ohrigatorio, revogação .Qa lei 
de imprensa, uniformidade do pbder judici:ario, fazendo-o, de facto, indepen-
ifente, responsa:bilidade efd'ectiva dos agentes do Eixec>utivo, ministros, ete. 
ensino preliminar gratuito e obrigatorio, regulamentação do art. 6° da; Con-
stituição que, interpretado consoante os caJpriôhos presi:denciaes, sem.prb 
sanocionaôos ip.or um Congresso de designadas, responsaveis, em consequen-
cia do seu s,e·rvilismo, por todos os mais estupidos attentados aos direitos e 
âs leis, .sendo exempl(} da degradação a qbe chegaram a depura_ção de Irineu 
1'1achado, que deshonrou a quem a votou. 

·Da nossa situação militar v.as dirá o nosso estimado amigo Dr. Luzardo, 
que ruqui tudo.. viu e minÚciosamente examinou. Assim, com os sentimentoa 
de gratldâ(} e voto11 de ap,pJ.a,usos da Divisão S. Paulo ·e da Divisão Rio 
Grande, que acaba de se unir a nós depois de romper um cer'<JO de 10. OOõ 
ibel'.lnardo-borgista e atrave.z de uma épica marcha - recebei os melhore& 
votos de felicidade do pessoal E:< do ,patricio, companheiro e ultimo sérvo 

(a) Iz1ooao DIAs LOPE13. 

:FIM: -
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